
Uvedené ceny jsou platné od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014.

BIBLE S POZNÁMKAMI

Slovo 
na cestu

B. POSELSTVÍ A PŮSOBENÍ JEŽÍŠE – SLUŽEBNÍKA 
(1,14 – 13,37)

Marek vypráví dramaticky, příběhy jsou přímo nabité dějem.  
Podává nám nejživější zprávu o Ježíšově činnosti. Místo vyučování 
a kázání raději vykresluje fakta a skutky. Díky tomuto způsobu máme 
v Ježíšově životě nádherný příklad, jak bychom měli žít dnes i my.

²⁸ A zpráva o tom, co Ježíš učinil, se rychle roz-
nesla po celém kraji.

Ježíš uzdravuje Petrovu tchyni   
a mnoho dalších 
35 / Matouš 8,14–17; Lukáš 4,38–41

²⁹ Když pak Ježíš opustil synagogu, vydal se s Ja-
ku bem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. 
³⁰ Šimonova tchyně právě ležela v horečkách na 
lůžku, tak o tom pověděli Ježíšovi. ³¹ Ten k ní při-
stoupil, vzal ji za ruku a pomohl jí, aby si sedla. 
Horečka hned přestala, žena vstala a začala se sta-
rat o hosty.

³²�³³  Jakmile slunce zmizelo za obzorem (a skon-
čil sobotní klid), sešli se lidé z celého města u Ši-
mo no va domu. Přivedli s sebou nemocné a po-
sedlé. ³⁴  Toho večera uzdravil Ježíš mnoho lidí 
a z velkého množství posedlých vyhnal démony. 
Těm však nedovolil mluvit, protože věděli, že je 
Mesiáš – svatý Boží Syn.

Ježíš opět káže v Galileji 
36 / Matouš 4,23–25; Lukáš 4,42–44

³⁵  Příští ráno vstal Ježíš ještě před svítáním a odešel 
na osamělé místo, kde se mohl v klidu modlit.

³⁶ O něco později jej Šimon se svými druhy začali 
hledat. ³⁷ Když ho našli, řekli mu: „Každý se ptá 
jenom po tobě!“

³⁸ Ježíš jim však pověděl: „Musím jít také do 
jiných měst, abych i tam oznámil své poselství. 
Vždyť proto jsem přišel.“

³⁹  A tak procházel celou galilejskou zemí, ká-
zal v synagogách a mnohé vysvobozoval z moci 
démonů.

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

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

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

⁴³�⁴⁴  Ježíš mu však přísně nařídil: „Jdi a dej si své 
uzdravení ověřit knězem. Cestou se však nikde ne-
zastavuj a s nikým nemluv. Vezmi s sebou obětní 

1,14.15 Co je myšleno radostným posel-
stvím od Boha? Tato první slova, která 
Marek vkládá do Ježíšových úst, jsou 
vlastně jádrem Kristova učení. Přišel ten 
dlouho očekávaný Mesiáš, který má ve 
své osobě zahájit Boží vládu (k rálov-
ství) na zemi. Mnozí z jeho posluchačů 
byli utlačovaní, chudí a byli to lidé bez 
naděje. Ježíšova slova pro ně byla radost-
ným poselstvím, protože jim nabízela 
svobodu a požehnání a zaslibovala lepší 
budoucnost.
1,16 V okolí Galilejského jezera byl hlav-
ním zdrojem obživy rybolov a ryby se 
chytaly pomocí sítí. Kafarnaum, jež se 
stalo novým Ježíšovým domovem, patřilo 
v té době k největším městům z více než 
čtyřiceti rybářskými osadami na pobřeží 
jezera.
1,16–20 Často se domníváme, že učední-
ci byli od prvního okamžiku, kdy se setka-
li s Ježíšem, muži velké víry. Ale i oni, po-
dobně jako my, museli ve víře růst (Marek 
14,48 – 50,66–72; Jan 14,1–9; 20,26–29). 
Samozřejmě, že toto není jediný případ, 
kdy Ježíš volá Petra, Jakuba a Jana, aby ho 
následovali (viz Lukáš 5,1–11; Jan 1,35–42). 
Vždy trvá nějakou dobu, než člověk 

přijme a ztotožní se s Ježíšovým voláním 
a učením. Důležité však bylo, že i když 
učedníci měli růst ve víře před sebou, 
přesto následovali Ježíše.
1,21 Jeruzalémský chrám byl pro většinu 
Židů příliš vzdálen, takže nemohli chodit 
na pravidelné bohoslužby. Ostatní města 
měla synagogy, které sloužily nejenom 
k bohoslužbám, ale také jako školy. Od 
dob Ezdrášových (kolem roku 450 př. Kr.) 
si synagogu mohla založit skupina deseti 
židovských rodin. Během týdne se v ní 
scházeli židovští chlapci, aby se seznamo-
vali se zásadami Starého zákona a s ví-
rou. Dívky měly vstup zakázán. Každou 
sobotu se v synagogách shromažďovali 
Židé, aby naslouchali rabínovi, který je 
učil z Božího Slova. Protože však všude 
neměli stálé učitele, bylo zvykem, že 
představený synagogy požádal o slovo 
přítomného hostujícího učitele. Proto 
i Ježíš kázal v synagogách.
1,21 Ježíš se nedávno přemístil z Nazaretu 
do Kafarnaum (Matouš 4,12.13), které 
bylo známé nejen svým bohatstvím, ale 
i mravním úpadkem. Sloužilo jako hlavní 
stan mnoha římských oddílů a byl zde 
značný pohanský vliv. Díky této skuteč-

nosti se stalo ideálním místem ke zvěsto-
vání evangelia pro židy i pohany.
1,22 Když chtěli židovští učitelé přidat 
svým slovům na vážnosti, často citovali 
výroky známých rabínů. Ježíš však něco 
podobného dělat nemusel. Byl Bohem, 
a tak velmi dobře věděl, co které místo 
Písma říká a jak je míněno. On sám byl 
nejvyšší autoritou.
1,23 Kdo to jsou démoni? Jsou to ďábel-
ští duchové ovládaní satanem a jejich 
cílem je svádět člověka ke hříchu. Nebyli 
stvořeni satanem, protože stvořitelem 
všeho je Bůh. Jsou to padlí andělé, kteří 
se během satanovy vzpoury přidali na 
jeho stranu, a i dnes mají moc způsobit, 
že člověk oslepne, ztratí řeč, ohluch-
ne nebo zešílí. Kdykoliv se však setkali 
s Ježíšem, svoji moc ztratili. Bůh omezu-
je jejich působení, a pokud Bůh zaká-
že, nejsou schopni nic udělat. Během 
Ježíšova pozemského života se tyto zlé 
síly aktivně projevovaly, a tak se mohla 
ukázat Kristova moc a autorita.
1,23 Mnoho psychologů považuje zprávy 
o posedlosti démony za způsob primitiv-
ního vyjádření duševního postižení. Tento 
verš zcela jasně hovoří o muži ovládaném 

démonem. Marek Ježíšův spor se silami 
satana zdůrazňuje proto, aby ukázal 
jeho moc nad nimi. A ze stejného důvodu 
zaznamenává i další případy. Při vyhánění 
démonů Ježíš nemusel provádět žádné 
složité zaklínací rituály, stačilo jeho slovo.
1,23.24 Démon okamžitě poznal, že Ježíš 
je Boží Syn. Tím, že Marek včlenil tuto 
událost do svého evangelia, podal důkaz, 
že i temné síly v Ježíši poznaly Mesiáše.
1,29–31 Pisatelé evangelií zachycovali 
události každý z trochu jiné perspektivy. 
A tak se stává, že jsou ve stejných příbě-
zích vyzdviženy jiné detaily. Matouš udá-
vá, že Ježíš se dotknul ženiny ruky, Marek 
píše, že jí pomáhal sednout, Lukáš hovoří 
o horečce, která potom ustupuje. Každý 
z pisatelů zdůraznil jiný detail, protože 
každý vystihnul určitou Ježíšovu charak-
teristiku. V žádném případě si jejich údaje 
neodporují.
1,32.33 Navečer, když zapadlo slun-
ce, přicházeli za Ježíšem lidé. Skončila 
právě sobota (verš 21), den odpočinku, 
který trval od západu slunce v pátek do 
sobotního západu. Židovské nařízení 
zakazovalo v sobotu cestovat, a tak lidé 
čekali na západ slunce, a jakmile zmizelo 
za obzorem, hledali Ježíše a chtěli, aby je 
uzdravil. Židovští vůdcové prohlašovali, 
že uzdravování v sobotu je proti zákonu 
(Matouš 12,10; Lukáš 13,14).
1,34 Proč si Ježíš nepřál, aby démoni vyje-
vili, kým je? Měl k tomu několik důvodů: 
(1) Tím, že jim přikázal mlčet, ukázal nad 
nimi svoji autoritu. (2) Ježíš chtěl o svém 
mesiánství přesvědčovat vlastními slovy 
a skutky, ne prostřednictvím démonů. 
(3) Měl vlastní plán, jak se představí jako 
Mesiáš, nechtěl, aby ho představoval 
satan. Ten chtěl, aby lidé následovali 

Ježíše pro jeho popularitu, ale ne proto, 
že je Boží Syn.
1,35 Ježíš si dokázal udělat čas na modlit-
bu, což je pro nás někdy velmi složité. 
1,36.37 Zmíněnými „druhy“ jsou pravdě-
podobně míněni zbývající učedníci, které 
Ježíš doposud povolal. Byli to Ondřej, Jan, 
možná i Filip a Natanael.
1,39 Římané rozdělili izraelskou zemi 
na tři oddělená území: Galileu, Samaří 
a Judsko. Galilea ležela nejseverněji, na 
ploše 95 krát 45 kilometrů. Ježíš většinu 
času strávil právě v této oblasti. Se svým 
poselstvím nemusel chodit nikam daleko. 
Galilea byla přímo ideální místo. Na této 
malé ploše bylo více než 250 měst.
1,40.41 Židovští představitelé prohlásili 
malomocné za nečisté a tím jim zabránili 
účastnit se jakékoliv společenské nebo 
náboženské události. Jejich zákon říkal – 
kdo se stýká s nečistým, stává se jím sám. 
Našli se i takoví, kteří po nemocných 
házeli kameny, aby je tak drželi v patřičné 
vzdálenosti. Přesto čteme, že Ježíš se ma-
lomocného dotkl. Pravá hodnota člověka 
je skryta v jeho nitru. Naše tělo může být 
nemocné, zdeformované, ale v Božích 
očích není méněcenné. Pro Boha neexis-
tuje osoba, které by se štítil dotknout. Ve 
skutečnosti jsme všichni malomocní, pro-
tože jsme zdeformovaní hříchem. Tím, že 
Bůh poslal svého Syna, který se nás chce 
dotknout, dal nám možnost uzdravení. 
Jestliže je někdo, kým opovrhuješ, zastav 
se a uvědom si, jak asi o oné osobě smýšlí 
Bůh a co si asi myslí o tobě.
1,43.44 Starozákonní pravidla týkající se 
malomocných najdeme ve 3. Mojžíšově 
13,14. Ten, kdo se z nemoci vyléčil, musel 
jít nejdříve ke knězi, který jeho uzdravení 
potvrdil. Uzdravený pak jako svědectví 

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 4,23.24 
1,40: Mk 10,17
1,44: Lv 13,49; 

Ježíš začíná svoji činnost
Když Ježíš odešel ze svého domova 
v Nazaretu, aby začal svoji čin-
nost, podstoupil nejdříve dva velmi 
důležité a závažné kroky. Nechal se 
pokřtít Janem Křtitelem v Jordánu 
a potom odešel na poušť do samo-
ty, aby se na svoji službu připravil. 
V drsné Judské poušti byl pokoušen 
satanem. Odtud se vrátil do Galileje 
a jeho domácí základnou se stalo 
Kafarnaum.

1. Ježíšovo působení v Galileji

Ježíš káže v Galileji 
30 / Matouš 4,12–17; Lukáš 4,14.15; Jan 4,43–45

¹⁴  Později, když král Herodes uvěznil Jana Křtitele, 
vydal se Ježíš do Galileje a hlásal tam radostné po-
selství od Boha: ¹⁵ „Konečně přišel čas a přiblížilo se 
Boží království. Přestaňte myslet jen na pozemské 
věci, změňte svůj život a uvěřte tomu, co vám Bůh 
vzkazuje!“

Čtyři rybáři následují Ježíše 
33 / Matouš 4,18–22

¹⁶  Jednoho dne šel Ježíš po břehu Galilejského jeze-
ra a uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrha-
jí do vody síť; byli totiž rybáři.

¹⁷ Ježíš na ně zavolal: „Pojďte za mnou! Udělám 
z vás jiné rybáře, budete lovit lidi!“ ¹⁸ Ti dva všeho 
nechali a šli s ním.

¹⁹ O něco dále pak spatřil jiné dva rybáře – Jakuba 
a Jana, syny Zebedeovy. Seděli v lodi a opravovali 
potrhané sítě. ²⁰ I ty Ježíš vyzval. Oba bratři se oka-
mžitě zvedli, opustili svého otce a najaté pomocní-
ky a vykročili za Ježíšem.

Ježíš učí jako ten, kdo má moc 
34 / Lukáš 4,31–37

²¹   Tak přišli společně do města jménem Kafar-
naum; v sobotu navštívili tamější synagogu, ve 
které se židé scházeli ke společným modlitbám, ke 
čtení i výkladu Písma. Ježíš tam začal kázat a ²²  po-
sluchači žasli, protože mluvil s nezvyklou přesvěd-
čivostí. Bylo to úplně něco jiného, než co dosud 
slýchali od učitelů zákona.

²³   Byl tam také jeden muž posedlý démonem 
a ten začal vykřikovat: ²⁴ „Co je ti po nás, Ježíši 
Nazaretský? Chceš nás snad zničit? Vím dobře, že 
jsi svatý Boží Syn!“

²⁵ Ježíš ho rázně okřikl: „Už ani slovo! Vyjdi 
z něho ven!“ ²⁶ Posedlý se ještě chvíli zmítal a kři-
čel, než ho démon opustil.

²⁷ Lidé byli ohromeni a začali se dohadovat: „Co 
to je? Nové učení? Odkud bere takovou moc? Vždyť 
i zlým duchům poroučí a oni ho poslouchají!“

1,14: Mt 4,12.23   
1,15: Ga 4,4; Ef 1,10; 
Sk 20,21
1,21: Mk 10,1; 

Mt 4,23 
1,22: Mt 7,28.29 
1,24: L 24,19; 1,35; 
J 6,69; Sk 24,5; 

3,14; Mt 8,29 
1,26: Mt 9,20
1,27: Mk 10,24.32 
1,28: Mt 9,26 
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Připravujeme

Zemí Bible 2014

KALENDÁŘ
Zemí Bible 2014

Nástěnný kalendář s fotografi emi 
z biblických míst, biblickými verši 
a kalendáriem s vyznačenými svátky.

Měkká kroužková vazba, 210 x 300 mm
16 stran, 78 Kč, katalogové číslo 6048

BIBLE KRALICKÁ ŠESTIDÍLNÁ 
– NOVÉ KOMPLETNÍ VYDÁNÍ 
S PŮVODNÍMI POZNÁMKAMI

U příležitosti 400letého výročí vydání Bible kralické 
z r. 1613 připravuje Česká biblická společnost nové 
kompletní vydání kralické „Šestidílky“ v původním 
znění. 
Bible kralická je vrcholným překladatelským dílem 
16. století a ve svém původním vydání (1579–1594) 
byla i mimořádným dílem knihtiskařským.Toto první 
kompletní vydání s původními poznámkami a v  jed-
nom svazku se vyznačuje moderní a dobře čitelnou 
grafi ckou úpravou. 

Více na straně 16.

HEIDELBERSKÝ KATECHISMUS

U příležitosti 450. výročí Heidelberského katechismu (1563–2013) vyjde nový český překlad. 
Od posledního vydání tohoto zásadního reformačního textu uplynulo již více než 60 let. Nový pře-
klad vychází z německého textu vydaného v roce 1563, přihlíží k latinskému znění a tradici starších 
českých překladů. Nové vydání katechismu v kapesním vydání je také doplněno klíčovými biblickými 
citáty podle Českého ekumenického překladu.

2 www.bibleshop.cz
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BibleSlovo na cestu se zipem – novinka

Katalogové č.: 1195

měkká vazba, umělá kůže

Čárový kód – EAN:

 690 Kč

Katalogové č.: 1196

měkká vazba, umělá kůže

Čárový kód – EAN:

690 Kč

NOVINKA

SLOVO NA CESTU 
– BIBLE SE ZIPEM

Bible v  překladu Slovo na cestu 
s  ilustracemi a praktickým zipem. 

Stránky této Bible jsou vytištěny 
dvoubarevně, snadnější hledání umož-

ní orientační výřezy. Bibli jednoduše 
zavřete na zip jako tašku, takže se vám 

její stránky nepoškodí.

Měkká vazba, 108 x 162 mm, 1440 stran

Slovo na cestu 
se zipem

VARIANTY OBÁLKY

4 www.bibleshop.cz



Slovo na cestu

SLOVO NA CESTU 
– BIBLE S ILUSTRACEMI

Revidovaný text Nového zákona vyšel v roce 2000. Překlad Starého zákona vycházel po-
stupně v edici Průvodce životem spolu s výkladovými poznámkami k biblickému textu. 
Překlad celé Bible v jednom svazku vychází nyní v nové, moderní grafi cké úpravě včet-
ně světově proslulých ilustrací od 
Annie Vallottonové.

Pevná vazba s přebalem 
120 x 180 mm, 1440 stran

Katalogové č.: 1190

pevná vazba s přebalem

Čárový kód – EAN:

498 Kč

SLOVO NA CESTU 
– NOVÝ ZÁKON S ILUSTRACEMI
Čtivý ilustrovaný Nový zákon v dvoubarevné grafi cké úpravě. Text je doplněn půvabný-
mi kresbami Annie Vallottonové.

Měkká šitá vazba 
120 x 180 mm, 288 stran

VÝHODNÁ CENA

Katalogové č.: 1320

měkká šitá vazba

Čárový kód – EAN:

148 Kč

KÁZÁNÍ NA HOŘE

Kázání na hoře, sešitek s  evangelijním textem 5. až 7. kapitoly 
z Matoušova evangelia. Biblický text je převzat ze Slova na cestu a do-
provází jej řada ilustrací od výtvarnice Markéty Vydrové. Vychází ve 
spolupráci s nakladatelstvím Triton.
Praktický sešit s novozákonním textem a jemnými ilustracemi se vejde 
do kapsy i do kabelky, jistě potěší i jako malý dárek.
Své sympatizanty si titul brzy najde také mezi organizátory evangeli-
začních akcí.
Při objednávce celého balení, které obsahuje 50 kusů, nabízíme zvý-
hodněnou cenu 5 Kč za 
výtisk.

Sešit, formát A6 
16 stran, 10 Kč

Katalogové č.: 1194

sešit

Čárový kód – EAN:

10 Kč

NOVINKA
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Slovo na cestu – Bible s poznámkami

SLOVO NA CESTU 
– BIBLE S POZNÁMKAMI

Slovo na cestu (SNC) je čtivý, jasný a srozumitelný překlad 
Bible. Převádí do současné moderní češtiny teologické výrazy 

a  formulace, které mohou být dnešnímu člověku vzdálené. Pomáhá tak 
čtenáři pochopit myšlenky a smysl původního biblického textu.

Velkou oblibu si získal nejen mezi začínajícími, ale i zkušenými čtenáři Bible. Ti oceňují, že mohou 
lépe číst i delší oddíly najednou, a objevovat tak nové souvislosti. SNC je českou obdobou populárních 
překladů The Living Bible a Hoff nung für alle, případně Good News Bible nebo Gute Nachricht Bibel.
V letech 1994–2003 byl v rámci edice Průvodce životem původní překlad Nového zákona postupně 
doplněn překladem Starého zákona a praktickými (tzv. aplikačními) poznámkami. Tyto poznámky 
byly spolu s dalšími doprovodnými materiály upraveny podle oblíbené Life Application Bible. Za čes-

Slovo 
na cestu

Bible

NOVINKA

Katalogové č.: 1191

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

 1150 Kč

VARIANTY OBÁLKY

Katalogové č.: 1192

měkká vazba, umělá kůže

Čárový kód – EAN:

1500 Kč

Katalogové č.: 1193

lux. vydání, stříbrná ořízka, krabička

Čárový kód – EAN:

1780 Kč
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kým vydáním poznámek, doprovodných materiálů 
a biblického textu je společný záměr a stejný důraz 
– upřednostnit srozumitelnost před doslovností 
a  osobní přijetí před neosobní informací. Překlad 
biblického textu i dalších materiálů se tak snaží ke 
čtenáři vykročit maximálním možným způsobem, 
nespokojuje se s tím, že čtenáře informuje, ale snaží 
se ho motivovat k osobní reakci a změně života. 
Výsledná kniha proto v novém jednosvazkovém vy-
dání České biblické společnosti nese název Slovo na cestu – Bible s poznámkami a navazuje tak na Slovo 
na cestu – Nový zákon (2010) a Slovo na cestu – Bible s  ilustracemi (2011). Všechny tři knihy spojuje 
kromě stejného biblického textu rovněž moderní grafi cká úprava včetně světově proslulých ilustrací 
od Annie Vallott onové.

Formát 167 x 235 mm, 1936 stran 
dvoubarevný tisk s ilustracemi

B. POSELSTVÍ A PŮSOBENÍ JEŽÍŠE – SLUŽEBNÍKA 
(1,14 – 13,37)

Marek vypráví dramaticky, příběhy jsou přímo nabité dějem.  
Podává nám nejživější zprávu o Ježíšově činnosti. Místo vyučování 
a kázání raději vykresluje fakta a skutky. Díky tomuto způsobu máme 
v Ježíšově životě nádherný příklad, jak bychom měli žít dnes i my.

²⁸ A zpráva o tom, co Ježíš učinil, se rychle roz-
nesla po celém kraji.

Ježíš uzdravuje Petrovu tchyni   
a mnoho dalších 
35 / Matouš 8,14–17; Lukáš 4,38–41

²⁹ Když pak Ježíš opustil synagogu, vydal se s Ja-
ku bem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. 
³⁰ Šimonova tchyně právě ležela v horečkách na 
lůžku, tak o tom pověděli Ježíšovi. ³¹ Ten k ní při-
stoupil, vzal ji za ruku a pomohl jí, aby si sedla. 
Horečka hned přestala, žena vstala a začala se sta-
rat o hosty.

³²�³³  Jakmile slunce zmizelo za obzorem (a skon-
čil sobotní klid), sešli se lidé z celého města u Ši-
mo no va domu. Přivedli s sebou nemocné a po-
sedlé. ³⁴  Toho večera uzdravil Ježíš mnoho lidí 
a z velkého množství posedlých vyhnal démony. 
Těm však nedovolil mluvit, protože věděli, že je 
Mesiáš – svatý Boží Syn.

Ježíš opět káže v Galileji 
36 / Matouš 4,23–25; Lukáš 4,42–44

³⁵  Příští ráno vstal Ježíš ještě před svítáním a odešel 
na osamělé místo, kde se mohl v klidu modlit.

³⁶ O něco později jej Šimon se svými druhy začali 
hledat. ³⁷ Když ho našli, řekli mu: „Každý se ptá 
jenom po tobě!“

³⁸ Ježíš jim však pověděl: „Musím jít také do 
jiných měst, abych i tam oznámil své poselství. 
Vždyť proto jsem přišel.“

³⁹  A tak procházel celou galilejskou zemí, ká-
zal v synagogách a mnohé vysvobozoval z moci 
démonů.

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

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

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

⁴³�⁴⁴  Ježíš mu však přísně nařídil: „Jdi a dej si své 
uzdravení ověřit knězem. Cestou se však nikde ne-
zastavuj a s nikým nemluv. Vezmi s sebou obětní 

1,14.15 Co je myšleno radostným posel-
stvím od Boha? Tato první slova, která 
Marek vkládá do Ježíšových úst, jsou 
vlastně jádrem Kristova učení. Přišel ten 
dlouho očekávaný Mesiáš, který má ve 
své osobě zahájit Boží vládu (k rálov-
ství) na zemi. Mnozí z jeho posluchačů 
byli utlačovaní, chudí a byli to lidé bez 
naděje. Ježíšova slova pro ně byla radost-
ným poselstvím, protože jim nabízela 
svobodu a požehnání a zaslibovala lepší 
budoucnost.
1,16 V okolí Galilejského jezera byl hlav-
ním zdrojem obživy rybolov a ryby se 
chytaly pomocí sítí. Kafarnaum, jež se 
stalo novým Ježíšovým domovem, patřilo 
v té době k největším městům z více než 
čtyřiceti rybářskými osadami na pobřeží 
jezera.
1,16–20 Často se domníváme, že učední-
ci byli od prvního okamžiku, kdy se setka-
li s Ježíšem, muži velké víry. Ale i oni, po-
dobně jako my, museli ve víře růst (Marek 
14,48 – 50,66–72; Jan 14,1–9; 20,26–29). 
Samozřejmě, že toto není jediný případ, 
kdy Ježíš volá Petra, Jakuba a Jana, aby ho 
následovali (viz Lukáš 5,1–11; Jan 1,35–42). 
Vždy trvá nějakou dobu, než člověk 

přijme a ztotožní se s Ježíšovým voláním 
a učením. Důležité však bylo, že i když 
učedníci měli růst ve víře před sebou, 
přesto následovali Ježíše.
1,21 Jeruzalémský chrám byl pro většinu 
Židů příliš vzdálen, takže nemohli chodit 
na pravidelné bohoslužby. Ostatní města 
měla synagogy, které sloužily nejenom 
k bohoslužbám, ale také jako školy. Od 
dob Ezdrášových (kolem roku 450 př. Kr.) 
si synagogu mohla založit skupina deseti 
židovských rodin. Během týdne se v ní 
scházeli židovští chlapci, aby se seznamo-
vali se zásadami Starého zákona a s ví-
rou. Dívky měly vstup zakázán. Každou 
sobotu se v synagogách shromažďovali 
Židé, aby naslouchali rabínovi, který je 
učil z Božího Slova. Protože však všude 
neměli stálé učitele, bylo zvykem, že 
představený synagogy požádal o slovo 
přítomného hostujícího učitele. Proto 
i Ježíš kázal v synagogách.
1,21 Ježíš se nedávno přemístil z Nazaretu 
do Kafarnaum (Matouš 4,12.13), které 
bylo známé nejen svým bohatstvím, ale 
i mravním úpadkem. Sloužilo jako hlavní 
stan mnoha římských oddílů a byl zde 
značný pohanský vliv. Díky této skuteč-

nosti se stalo ideálním místem ke zvěsto-
vání evangelia pro židy i pohany.
1,22 Když chtěli židovští učitelé přidat 
svým slovům na vážnosti, často citovali 
výroky známých rabínů. Ježíš však něco 
podobného dělat nemusel. Byl Bohem, 
a tak velmi dobře věděl, co které místo 
Písma říká a jak je míněno. On sám byl 
nejvyšší autoritou.
1,23 Kdo to jsou démoni? Jsou to ďábel-
ští duchové ovládaní satanem a jejich 
cílem je svádět člověka ke hříchu. Nebyli 
stvořeni satanem, protože stvořitelem 
všeho je Bůh. Jsou to padlí andělé, kteří 
se během satanovy vzpoury přidali na 
jeho stranu, a i dnes mají moc způsobit, 
že člověk oslepne, ztratí řeč, ohluch-
ne nebo zešílí. Kdykoliv se však setkali 
s Ježíšem, svoji moc ztratili. Bůh omezu-
je jejich působení, a pokud Bůh zaká-
že, nejsou schopni nic udělat. Během 
Ježíšova pozemského života se tyto zlé 
síly aktivně projevovaly, a tak se mohla 
ukázat Kristova moc a autorita.
1,23 Mnoho psychologů považuje zprávy 
o posedlosti démony za způsob primitiv-
ního vyjádření duševního postižení. Tento 
verš zcela jasně hovoří o muži ovládaném 

démonem. Marek Ježíšův spor se silami 
satana zdůrazňuje proto, aby ukázal 
jeho moc nad nimi. A ze stejného důvodu 
zaznamenává i další případy. Při vyhánění 
démonů Ježíš nemusel provádět žádné 
složité zaklínací rituály, stačilo jeho slovo.
1,23.24 Démon okamžitě poznal, že Ježíš 
je Boží Syn. Tím, že Marek včlenil tuto 
událost do svého evangelia, podal důkaz, 
že i temné síly v Ježíši poznaly Mesiáše.
1,29–31 Pisatelé evangelií zachycovali 
události každý z trochu jiné perspektivy. 
A tak se stává, že jsou ve stejných příbě-
zích vyzdviženy jiné detaily. Matouš udá-
vá, že Ježíš se dotknul ženiny ruky, Marek 
píše, že jí pomáhal sednout, Lukáš hovoří 
o horečce, která potom ustupuje. Každý 
z pisatelů zdůraznil jiný detail, protože 
každý vystihnul určitou Ježíšovu charak-
teristiku. V žádném případě si jejich údaje 
neodporují.
1,32.33 Navečer, když zapadlo slun-
ce, přicházeli za Ježíšem lidé. Skončila 
právě sobota (verš 21), den odpočinku, 
který trval od západu slunce v pátek do 
sobotního západu. Židovské nařízení 
zakazovalo v sobotu cestovat, a tak lidé 
čekali na západ slunce, a jakmile zmizelo 
za obzorem, hledali Ježíše a chtěli, aby je 
uzdravil. Židovští vůdcové prohlašovali, 
že uzdravování v sobotu je proti zákonu 
(Matouš 12,10; Lukáš 13,14).
1,34 Proč si Ježíš nepřál, aby démoni vyje-
vili, kým je? Měl k tomu několik důvodů: 
(1) Tím, že jim přikázal mlčet, ukázal nad 
nimi svoji autoritu. (2) Ježíš chtěl o svém 
mesiánství přesvědčovat vlastními slovy 
a skutky, ne prostřednictvím démonů. 
(3) Měl vlastní plán, jak se představí jako 
Mesiáš, nechtěl, aby ho představoval 
satan. Ten chtěl, aby lidé následovali 

Ježíše pro jeho popularitu, ale ne proto, 
že je Boží Syn.
1,35 Ježíš si dokázal udělat čas na modlit-
bu, což je pro nás někdy velmi složité. 
1,36.37 Zmíněnými „druhy“ jsou pravdě-
podobně míněni zbývající učedníci, které 
Ježíš doposud povolal. Byli to Ondřej, Jan, 
možná i Filip a Natanael.
1,39 Římané rozdělili izraelskou zemi 
na tři oddělená území: Galileu, Samaří 
a Judsko. Galilea ležela nejseverněji, na 
ploše 95 krát 45 kilometrů. Ježíš většinu 
času strávil právě v této oblasti. Se svým 
poselstvím nemusel chodit nikam daleko. 
Galilea byla přímo ideální místo. Na této 
malé ploše bylo více než 250 měst.
1,40.41 Židovští představitelé prohlásili 
malomocné za nečisté a tím jim zabránili 
účastnit se jakékoliv společenské nebo 
náboženské události. Jejich zákon říkal – 
kdo se stýká s nečistým, stává se jím sám. 
Našli se i takoví, kteří po nemocných 
házeli kameny, aby je tak drželi v patřičné 
vzdálenosti. Přesto čteme, že Ježíš se ma-
lomocného dotkl. Pravá hodnota člověka 
je skryta v jeho nitru. Naše tělo může být 
nemocné, zdeformované, ale v Božích 
očích není méněcenné. Pro Boha neexis-
tuje osoba, které by se štítil dotknout. Ve 
skutečnosti jsme všichni malomocní, pro-
tože jsme zdeformovaní hříchem. Tím, že 
Bůh poslal svého Syna, který se nás chce 
dotknout, dal nám možnost uzdravení. 
Jestliže je někdo, kým opovrhuješ, zastav 
se a uvědom si, jak asi o oné osobě smýšlí 
Bůh a co si asi myslí o tobě.
1,43.44 Starozákonní pravidla týkající se 
malomocných najdeme ve 3. Mojžíšově 
13,14. Ten, kdo se z nemoci vyléčil, musel 
jít nejdříve ke knězi, který jeho uzdravení 
potvrdil. Uzdravený pak jako svědectví 

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 4,23.24 
1,40: Mk 10,17
1,44: Lv 13,49; 

Ježíš začíná svoji činnost
Když Ježíš odešel ze svého domova 
v Nazaretu, aby začal svoji čin-
nost, podstoupil nejdříve dva velmi 
důležité a závažné kroky. Nechal se 
pokřtít Janem Křtitelem v Jordánu 
a potom odešel na poušť do samo-
ty, aby se na svoji službu připravil. 
V drsné Judské poušti byl pokoušen 
satanem. Odtud se vrátil do Galileje 
a jeho domácí základnou se stalo 
Kafarnaum.

1. Ježíšovo působení v Galileji

Ježíš káže v Galileji 
30 / Matouš 4,12–17; Lukáš 4,14.15; Jan 4,43–45

¹⁴  Později, když král Herodes uvěznil Jana Křtitele, 
vydal se Ježíš do Galileje a hlásal tam radostné po-
selství od Boha: ¹⁵ „Konečně přišel čas a přiblížilo se 
Boží království. Přestaňte myslet jen na pozemské 
věci, změňte svůj život a uvěřte tomu, co vám Bůh 
vzkazuje!“

Čtyři rybáři následují Ježíše 
33 / Matouš 4,18–22

¹⁶  Jednoho dne šel Ježíš po břehu Galilejského jeze-
ra a uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrha-
jí do vody síť; byli totiž rybáři.

¹⁷ Ježíš na ně zavolal: „Pojďte za mnou! Udělám 
z vás jiné rybáře, budete lovit lidi!“ ¹⁸ Ti dva všeho 
nechali a šli s ním.

¹⁹ O něco dále pak spatřil jiné dva rybáře – Jakuba 
a Jana, syny Zebedeovy. Seděli v lodi a opravovali 
potrhané sítě. ²⁰ I ty Ježíš vyzval. Oba bratři se oka-
mžitě zvedli, opustili svého otce a najaté pomocní-
ky a vykročili za Ježíšem.

Ježíš učí jako ten, kdo má moc 
34 / Lukáš 4,31–37

²¹   Tak přišli společně do města jménem Kafar-
naum; v sobotu navštívili tamější synagogu, ve 
které se židé scházeli ke společným modlitbám, ke 
čtení i výkladu Písma. Ježíš tam začal kázat a ²²  po-
sluchači žasli, protože mluvil s nezvyklou přesvěd-
čivostí. Bylo to úplně něco jiného, než co dosud 
slýchali od učitelů zákona.

²³   Byl tam také jeden muž posedlý démonem 
a ten začal vykřikovat: ²⁴ „Co je ti po nás, Ježíši 
Nazaretský? Chceš nás snad zničit? Vím dobře, že 
jsi svatý Boží Syn!“

²⁵ Ježíš ho rázně okřikl: „Už ani slovo! Vyjdi 
z něho ven!“ ²⁶ Posedlý se ještě chvíli zmítal a kři-
čel, než ho démon opustil.

²⁷ Lidé byli ohromeni a začali se dohadovat: „Co 
to je? Nové učení? Odkud bere takovou moc? Vždyť 
i zlým duchům poroučí a oni ho poslouchají!“

1,14: Mt 4,12.23   
1,15: Ga 4,4; Ef 1,10; 
Sk 20,21
1,21: Mk 10,1; 

Mt 4,23 
1,22: Mt 7,28.29 
1,24: L 24,19; 1,35; 
J 6,69; Sk 24,5; 

3,14; Mt 8,29 
1,26: Mt 9,20
1,27: Mk 10,24.32 
1,28: Mt 9,26 
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Slovo na cestu – Bible s poznámkami
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BIBLE – MALÝ 
FORMÁT SE ZIPEM
Český ekumenický překlad

Vydání včetně deuterokanonických 
knih v  plátně se zipem ocení kaž-
dý, kdo nosí Bibli v  kabelce, tašce, 
kufříku nebo batohu. Už se nestane, 
že by se vám stránky Bible poškodi-
ly. Knihu zkrátka zavřete a zapnete 
na zip jako kufřík nebo tašku.
Toto vydání zahrnuje nejen veškeré 
dosavadní revize textu, ale  také no-
vou, přehlednější grafi ckou úpravu.

Měkká vazba se zipem
115 x 152 mm, 1392 stran

Katalogové č.: 1144

měkká vazba, maskáčové plátno

Čárový kód – EAN:

490 Kč

VARIANTY OBÁLKY

měkká vazba, umělá hnědá kůže

Katalogové č.: 1148 Čárový kód – EAN:

590 Kč

měkká vazba, umělá černá kůže

Katalogové č.: 1147 Čárový kód – EAN:

590 Kč

měkká vazba, umělá vínová kůže

Katalogové č.: 1149 Čárový kód – EAN:

590 Kčměkká vazba, přírodní plátno

Katalogové č.: 1146 Čárový kód – EAN:

490 Kč

Bible – malý formát se zipem

NOVINKA

IDEÁLNÍ NA CESTY

8 www.bibleshop.cz



BIBLE – MALÝ FORMÁT BEZ DT
Vydání bez deuterokanonických knih poprvé v  nové saz-
bě, ve dvou provedeních vazby: pevné (koženka) a měkké 
(umělá kůže). Hlavní text je ve  dvou sloupcích, poznám-
ky jsou umístěny ve spodní části stránky pod textem a od-
kazy na vnějších okrajích. Díky nové grafi ce je kniha dob-
ře čitelná.

115 x 152 mm, 1248 stran

Bible – malý formát

BIBLE – MALÝ FORMÁT S DT
Český ekumenický překlad

Vydání včetně deutero-
kanonických knih. To-
to vydání zahrnuje ne-
jen veškeré dosavad-
ní revize textu, ale také 
novou, přehlednější gra-
fi ckou úpravu, dobře či-
telnou v různých formá-

tech. Hlavní text je ve dvou sloupcích, poznámky jsou umístěny dole 
pod textem a odkazy na vnějších okrajích stránek. Nová sazba přiná-
ší přehledněji uspořádané chronologické tabulky ke Starému i Nové-
mu zákonu. Připojeny jsou i nové, přehlednější mapy.

Pevná vazba, 115 x 152 mm, 1392 stran

Katalogové č.: 1138

pevná vazba, hnědá koženka

Čárový kód – EAN:

 460 Kč

Katalogové č.: 1138/K

měkká vazba, hnědá umělá kůže

Čárový kód – EAN:

560 Kč

VARIANTY OBÁLKYBEZ DEUTEROKANONICKÝCH KNIH

VÝHODNÁ CENA

NOVÁ UNIVERZÁLNÍ SAZBA VÝHODNÁ CENA

Katalogové č.: 1114

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

360 Kč

18 

19 

Šla, naplnila měch vodou a dala 
apít. 20 20 A Bůh byl s chlapcem. Když 

usadil se ve stepi a  stal se lučišt-
21 Usadil se v Páranské stepi a jeho 
u dala ženu z egyptské země.

s abímelekem
rál stojí o praotcovu přízeň. Abraham 
abezpečuje jižní hranici zaslíbené země.

22 době řekl abímelek a píkola, velitel 
ka, Abrahamovi: „Bůh je s tebou ve 
činíš. 23 Proto mi na místě přísahej 
že neoklameš mne ani mého ná-
následníka. Milosrdenství, jaké 
rokázal tobě, prokazuj i  ty mně 
níž jsi pobýval jako host.“ 24 Ab-
dy řekl: „Jsem hotov přísahat.“ 

25 mlouval abímelekovi kvůli studni 
kterou abímelekovi služebníci 

2  26 Abímelek na to odvětil: „Nevím, 
ělal. Tys mi to neoznámil a já jsem 
dnes neslyšel.“ 27 I  vzal Abraham 
ot a  dal abímelekovi. Pak spolu 
smlouvu. 28 Sedm ovcí ze stáda 

Abraham zvlášť. 29 Tu se abímelek 
a otázal: „Co s těmi sedmi ovcemi, 
ostavil zvlášť?“ 30 A on řekl: „Sedm 
e mne vezmi na svědectví, že jsem 
ni vykopal já.“ 31 31 Proto se to místo 
eer-šeba (to je Studně přísahyb), že 

32 

33 

34 

1 

2 

o  níž ti 3 

tedy Abr
žebníky 
k zápaln
mu Bůh 4 

tího dne 
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obětním
obětního 11 

volá Ho
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řekl: „Ne
nedělej! 
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13 
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níž jsi pobýval jako host.“ 2424

dy řekl: „Jsem hotov přísah
mlouval abímelekovi kvůli stu

kterou abímelekovi služeb
Abímelek na to odvětil: „Nev
l. Tys mi to neoznámil a já js
s neslyšel.“ 27 27I  vzal Abrah

dal abímelekovi. Pak sp
vu. 28 28Sedm ovcí ze st

zvlášť. 29 29Tu se abíme
o s těmi sedmi ovce

“ 3030A on řekl: „Se
vědectví, že js

se to m
bbb)bb
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k
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s
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“ 33

věde
o se to

h bbb)bb

Katalogové č.: 1118

světle hnědá či vínová koženka – uvést

Čárový kód – EAN:

460 Kč

Katalogové č.: 1119

motiv ABC

Čárový kód – EAN:

420 Kč

VARIANTY OBÁLKY

Katalogové č.: 1120

motiv vitráže

Čárový kód – EAN:

420 Kč

Katalogové č.: 1121

měkká vazba, umělá kůže se zl. ořízkou

Čárový kód – EAN:

840 Kč
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in
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ukázka sazby 
v poměru 1:1
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Katalogové č.: 1126

světle hnědá, vínová či černá koženka – uvést

Čárový kód – EAN:

480 Kč

Katalogové č.: 1127, motiv Říp 1127/R

motiv rukopisy, motiv kostel, motiv Říp – uvést

Čárový kód – EAN:

480 Kč

Katalogové č.: 1126/K

měkká vazba, umělá kůže duo tón

Čárový kód – EAN:

580 Kč

VARIANTY OBÁLKY

BIBLE – STŘEDNÍ FORMÁT
Český ekumenický překlad

Vydání včetně deuterokanonických knih. Toto vydání zahrnuje ne-
jen veškeré dosavadní revize textu, ale také novou, přehlednější 
grafi ckou úpravu, dobře čitelnou v různých formátech. Hlav-
ní text je ve  dvou sloupcích, poznámky jsou umístěny 
dole pod textem a odkazy na  vnějších okrajích strá-

nek. Nová sazba přináší 
přehledněji uspořádané 
chronologické tabul-
ky ke Starému i No-
vému zákonu. Při-
pojeny jsou i nové, 
přehlednější mapy.

Pevná vazba
135 x 178 mm

1408 stran

18 

19 

20 

21 

22 a

23 

zal tobě, prokazuj i  ty mn
jsi pobýval jako host.“ 24 24 A
řekl: „Jsem hotov přísaha

25 val abímelekovi kvůli stud
rou abímelekovi služební

26 ímelek na to odvětil: „Nevím
Tys mi to neoznámil a já jse

neslyšel.“ 27 27 I  vzal Abraha
dal abímelekovi. Pak spo

uvu. 28 28 Sedm ovcí ze stád
ham zvlášť. 29 29 Tu se abímel
zal: „Co s těmi sedmi ovcem

vil zvlášť?“ 30 30 A on řekl: „Sed
e vezmi na svědectví, že jse
kopal já.“ 31 31 Proto se to mís
eba (to je Studně přísahyb), 
hali. 32 32 Po uzavření smlouv
abímelek a píkol, velitel jeh

navrátili do pelištejské zem
33 zasadil v Beer-šebě tamaryš

méno Hospodina, Boha vě
34 ham pobyl v pelištejské zem
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v
p
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UMĚLÁ KŮŽE

BIBLE  PRO MLADÉ 
S VÝMĚNNÝMI OBALY
Měňte si obaly své Bible podle nálady. Vy-
brat si můžete ze sedmi obalů, které jsou 
součástí tohoto vydání.

Měkká vazba, 135 x 178 mm
1408 stran

Katalogové č.: 1141

měkká vazba

Čárový kód – EAN:

420 Kč

VÝHODNÁ CENA

VÝHODNÁ CENA

Bible – střední formát

BIBLE  V MĚKKÉ VAZBĚ
Bible včetně deuterokanonických knih 
v  měkké vazbě za velmi příznivou cenu. 
Součástí tohoto vydání je dvojitý plasto-
vý obal, do kterého je možné vložit obrá-
zek a tak si vytvořit vlastní originální obal.

Měkká vazba, 135 x 178 mm, 1408 strann

Katalogové č.: 1140

měkká vazba

Čárový kód – EAN:

398 Kč

ukázka sazby 
v poměru 1:1
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

zde. Kde však je beránek k 
8 8 Nato Abraham řekl: „Můj sy
vyhlédne beránka k oběti záp
spolu dál.

9 9 Když přišli na místo, o 
pověděl, vybudoval tam A
narovnal dříví, svázal své
do kozelce a  položil ho na
na dříví. 10 10 I  vztáhl Abra
obětním noži, aby svého s
obětního beránka. 11 11 Vtom n
volá Hospodinův posel: „A
rahame!“ Ten odvětil: „Tu j 12 

řekl: „Nevztahuj na chlapc
nedělej! Právě teď jsem po
habojný, neboť jsi mi neod
diného syna.“ 13 13 Abraham se
že vzadu je beran, který uv
v houští. Šel tedy, vzal beran
v zápalnou oběť místo svého 14 

místu dal Abraham jméno „H
Dosud se tu říká: „Na hoře

15 
16 

17 

a 
b 

Bible – jednosloupcová

BIBLE – JEDNOSLOUPCOVÁ
Český ekumenický překlad

Vydání včetně deuterokanonických knih. Biblický text je v jednom sloupci s odkazy na vněj-
ším okraji stránky a  poznámkami 
v  dolní části pod hlavním textem. 
Toto uspořádání společně s  maxi-
málním zvýrazněním pořadí kapitol 
a veršů umožňuje rychlé vyhledávání 
a snadnou orientaci v biblickém tex-
tu. Na konci knihy jsou barevné ma-
py a plánky Jeruzaléma. Nové revido-
vané vydání.

125 x 182 mm, 1814 stran

Katalogové č.: 1129

pevná vazba, hnědá koženka

Čárový kód – EAN:

 380 Kč

Katalogové č.: 1133/K

měkká vazba, černá kůže, zlatá ořízka

Čárový kód – EAN:

490 Kč

VARIANTY OBÁLKY

BEZ DEUTEROKANONICKÝCH KNIH

Katalogové č.: 1128

pevná vazba, hnědá koženka

Čárový kód – EAN:

 350 Kč

BIBLE – JEDNOSLOUPCOVÁ
Český ekumenický překlad

Vydání bez deuterokanonických knih. Biblický text je v  jednom 
sloupci s odkazy na vnějším okraji stránky a poznámkami v dol-
ní části pod hlavním textem. Toto uspořádání společně s maximál-
ním zvýrazněním pořadí kapitol a  veršů umožňuje rychlé vyhle-
dávání a snadnou orientaci v biblickém 
textu. Na konci knihy jsou barev-
né mapy a plánky Jeruzaléma. 
Nové revidované vydání.

125 x 182 mm
1580 stran

VÝHODNÁ CENA

EAN není k dispozici

ukázka sazby 
v poměru 1:1
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Bible – velký formát

BIBLE – VELKÝ 
FORMÁT
Český ekumenický překlad

Vydání včetně deuterokanonických 
knih. Toto vydání zahrnuje nejen veš-
keré dosavadní revize textu, ale také 
novou, přehlednější grafi ckou úpravu, 
dobře čitelnou v  různých formátech. 
Hlavní text je ve dvou sloupcích, poznámky jsou umístěny dole pod tex-
tem a odkazy na vnějších okrajích stránek. 

Pevná a měkká vazba, 155 x 207 mm, 1392 stran

Katalogové č.: 1136

pevná vazba, černá, vínová, světle hnědá koženka 

Čárový kód – EAN:

Cena: 680 Kč

VARIANTY OBÁLKY

Katalogové č.: 1136/K

měkká vazba, umělá kůže duo tón

Čárový kód – EAN:

680 Kč

UMĚLÁ KŮŽE

VÝHODNÁ CENA

BIBLE – VELKÝ FORMÁT
Český ekumenický překlad

Vydání včetně deuterokanonických knih. 
Toto vydání zahrnuje nejen veškeré dosavad-
ní revize textu, ale také novou, přehlednější 
grafi ckou úpravu, dobře čitelnou v  různých 
formátech. Hlavní text je ve  dvou sloupcích, 
poznámky jsou umístěny dole pod textem a od-

kazy na vnějších okrajích stránek. Nová sazba přináší přehledněji uspořádané chronologické tabulky 
ke Starému i Novému zákonu. Připojeny jsou i nové, přehlednější mapy.

Pevná vazba, koženka 155 x 207 mm, 1392 stran

k ější h k jí
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tedy Abraham osla
žebníky a  svého sy
k zápalné oběti a v
mu Bůh pověděl. 4 

tího dne rozhlédl a
5 5 řekl služebníkům
s  chlapcem půjde
Bohu a  pak se k  v 6 

vzal dříví k oběti zá
syna Izáka; sám vza
oba pospolu. 7 Tu Iz
oslovil: „Otče!“ Te
synu?“ Izák se otá
zde. Kde však je b
8 8 Nato Abraham řek
vyhlédne beránka k
spolu dál.

9 9 Když přišli na 
pověděl, vybudov
narovnal dříví, sv
do kozelce a  polo
na dříví. 10 10 I  vztá
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ukázka sazby 
v poměru 1:1
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zh Katalogové č.: 1104

pevná vazba, modrošedá koženka

Čárový kód – EAN:

690 Kč

Katalogové č.: 1105 Katalogové č.: 1106

pevná vazba, vínová koženka pevná vazba, světle hnědá koženka

Čárový kód – EAN:

690 Kč 690 Kč

VARIANTY OBÁLKY

Katalogové č.: 1110

pevná vazba, bílá koženka se zl. ořízkou

Čárový kód – EAN:

1190 Kč

12 www.bibleshop.cz



Bible – rodinná

BIBLE – RODI NNÁ
Český ekumenický překlad

Vydání včetně deuterokanonických knih. Nová revize 
textu z  roku 2000. Mimo text Starého a Nového 
zákona obsahuje krátké úvody ke  Starému 
a  Novému zákonu, předmluvu kardinála M. 
Vlka a synodního seniora P. Smetany, před-
mluvu sv. Konstantina Cyrila k  slovan-
skému překladu Evangeliáře a  předzpěv 
sv.  Konstantina Cyrila k  slovanskému 

překladu Čtveroevangelia, chronologické přehledy, tabulky 
měr a  vah, pěk-
né barevné mapy 
a rodinnou kro-
niku.

Pevná vazba
195 x 260 mm
1408 stran

Rodinná 
 Bible

Nová revize
a Nového 
arému 

M. 
d-

posvátné chleby, ačkoli to nebylo dov
mu ani těm, kdo ho provázeli, nýbrž je

m? 5 A nečetli jste v Zákoně, že kněží slu
chrámě porušují sobotu, a přesto jso
y? 6 Pravím vám, že zde je víc než chrá
yste věděli, co znamená ‚milosrdenst
ne oběť‘, neodsuzovali byste nevinn

ť Syn člověka je pánem nad soboto

— Uzdravení v sobotu

dtud šel dál a přišel do jejich synagóg
tam člověk s odumřelou d rukou. Otáz

žíše: „Je dovoleno v sobotu uzdravova
ho totiž obžalovat. 11 On jim řekl: „Kdy
z vás měl jedinou ovečku, a ona by m
tu spadla do jámy, neuchopil by ji a n
12 A oč je člověk cennější než ovce! Pro
leno v sobotu činit dobře.“ 13 Potom ře
lověku: „Zvedni tu ruku!“ Zvedl ji, a by

VÝHODNÁ CENA

ukázka sazby 
v poměru 1:1

Katalogové č.: 1161

Katalogové č.: 1134

pevná vazba, modrá

pevná vazba – pravá kůže, červená

Čárový kód – EAN:

Čárový kód – EAN:

690 Kč

2480 Kč

Katalogové č.: 1162 Čárový kód – EAN:

Katalogové č.: 1160

pevná vazba – pravá kůže, bílá

Čárový kód – EAN:

2480 Kč

VARIANTY OBÁLKY

pevná vazba – pravá kůže, bílá 2480 Kč
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BibleSynoptická Bible 

BIBLE 
ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD 
A BIBLE KRALICKÁ
Česká synoptická Bible v rozsahu 
celého vydání Bible kralické z roku 1613 

U příležitosti 90. výročí vzniku Českobratrské círk-
ve evangelické vyšla unikátní publikace: Česká sy-
noptická Bible. Obsahuje text Českého ekumenické-
ho překladu (vydání po poslední revizi v roce 2000) 
a Bible kralické (podle vydání z roku 1613) ve dvou 
sloupcích vedle sebe na jedné stránce. Bible vychází 
z kánonu původní kralické „Šestidílky“, v jejímž pá-
tém díle byly zahrnuty jak deuterokanonické knihy, 
které používá Římskokatolická církev, tak i někte-
ré pseudepigrafy, užívané církvemi pravoslavnými. 
Záměrem bylo vydat Bibli v širokém ekumenickém 
kánonu. Sazba se vyznačuje vynikající čitelností. 
Kromě biblického textu obsahuje odkazy jak z Čes-
kého ekumenického překladu, tak z Bible kralické, 
poznámky z Českého ekumenického překladu a „su-
máře“ na  začátku každé kapitoly v  Bibli kralické. 
Na konci každé dvoustrany končí oba překlady stej-
ným veršem, takže není potřeba opakovaně otáčet 
stránku.

155 x 215 mm, 2304 stran, tloušťka knihy 45 mm

D 

círk-
á sy-
ické

UNIKÁTNÍ PUBLIKACE

UMĚLÁ KŮŽE PRAVÁ KŮŽE

Synoptická
Bible

Katalogové č.: 1203

měkká vazba v pravé kůži se zl. ořízkou

Čárový kód – EAN:

1290 Kč

Katalogové č.: 1202

pevná vazba v knižním plátně

Čárový kód – EAN:

590 Kč

Katalogové č.: 1202/K

měkká vazba v umělé kůži

Čárový kód – EAN:

VARIANTY OBÁLKY

690 Kč

VÝHODNÁ CENA

VÝHODNÁ CENA

www.bibleshop.cz14



Synoptická Bible 

K výročí vydání Bible 
kralické sleva na 
Synoptickou Bibli 
U příležitosti 400. výročí vydání Bible kralické v roce 1613 nabízí Česká biblic-
ká společnost mimořádnou slevu na Českou synoptickou Bibli, která obsahuje 
oba zásadní české překlady – text Bible kralické a Český ekumenický překlad 
v jedné knize vždy ve dvou sloupcích vedle sebe na jedné straně.

Pevná vazba – katalogové číslo 1202
původní cena 590 Kč
cena v akci 290Kč

Měkká vazba v umělé kůži - katalogové číslo 1202/K
původní cena 690 Kč
cena v akci 390 Kč

Akce platí od 20. 3. 2013 do 31. 12. 2013.
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NOVÉ KOMPLETNÍ VYDÁNÍ 
S PŮVODNÍMI POZNÁMKAMI

Pevná vazba, dvoubarevný tisk, formát 167 x 235 mm
Předpokládaný rozsah: 3000 stran

U  příležitosti 400letého výročí vydání Bible kralické z  r. 1613 připravuje 
Česká biblická společnost nové kompletní vydání kralické „Šestidílky“ 
v původním znění. 
Bible kralická je vrcholným překladatelským dílem 16. století a  ve 
svém původním vydání (1579–1594) byla i mimořádným dílem knih-
tiskařským.
Teologové Jednoty bratrské jedinečným způsobem skloubili 
svou hlubokou zbožnost, odvahu pro nové tlumočení biblické 
zvěsti a  vynikající cit pro český jazyk. Při své práci vycházeli 
z původních textů a podařilo se jim převést biblickou zvěst do 
podoby, která ani dnes neztrácí na své přímočarosti a  jazyko-
vém půvabu.
Kralický překlad významně ovlivnil nejen vývoj české protes-
tantské teologie, ale i pozdější české překlady a v podstatné míře 
také vývoj českého spisovného jazyka.
Toto první kompletní vydání s  původními poznámkami a  v  jed-
nom svazku se vyznačuje moderní a dobře čitelnou grafi ckou úpra-
vou. Publikovaný text je přepisován podle pravidel předních českých 
bohemistů a splňuje kritéria odborné edice, zachovává některé jazykové 
zvláštnosti a odchylky od dnešního i dobového úzu, které byly v pozdějších 
edicích často odstraněny. Podává tak velmi zajímavé svědectví o období usta-
lování českého pravopisu. Edice však zároveň vychází vstříc dnešnímu laickému čte-
náři a provádí základní úpravu pravopisu (např. g → j, w → v), takže je velmi dobře čitelná pro každého, 
kdo zná text Bible kralické z r. 1613. Publikace původních poznámek, ale i porovnání hlavního biblic-
kého textu kralické „Šestidílky“ a „Jednodílky“ z r. 1613 tak nabízejí pro Písmáka nové dobrodružství.

, vede od Ab-
a, evangelista 
že Kristus jest 

Abrahamovi 
ým (Gn 12.a.3; 
.12; Iz 11; Jer 
rodové se ne-
stus nepřišel. 
ku o Davidovi 

proto, že Da-
ětlejší zaslíbe-

li Abrahamo-
m vůbec bylo 
ova pokolení 

ojíti měl. Pod-
n synem Davi-
yl (Mt 9.d.27; 

m 21.a.9.b.15; 

a vypustil tři 
b Joasa, Ama-
3.c.11
ekoniášú 1Pa

KAPITO
Pořádné vyčtení svatých patr
z nichž Kristus podlé těla poše
Duchem svatým v  panně Mar
A o jménu Krista Pána.

Kniha* o rodu Ježíše K
syna Abrahamova.

2 *Abraham zplodil *Izák
koba. *Jákob zplodil Jůdu
3 *Jůdas pak zplodil Fáre
res pak zplodil Ezroma. *

4 *Aram pak zplodil Am
pak zplodil Názona. Náz
5 *Salmon zplodil Bóza
Obéda z Rut. Obéd pak z
6 *Jesse zplodil Davida 

Š

Bible kralická – novinka

Bible 
kralická 
šestidílná 

U říl žit ti 400l téh ý čí dá í B

NOVINKA PŘIPRAVUJEME

obálka se připravuje

16 www.bibleshop.cz



OLA I.
riarchů, na tré rozdě
el. 18. Svědectví o poč
riji, zasnoubené Jozef

Krista syna David

ka. Izák pak zplo
u a bratří jeho.

esa a Záru z Táma
*Ezrom zplodil Ar
minadaba. *Amin
zon zplodil Salmo
a z  Ráb. A  Bóz z
zplodil Jesse.
krále *David pa

Bible kralická

BIBLE SVATÁ

Toto vydání Bible kralické se vyznačuje dobře čitelnou grafi ckou úpravou a praktickým pří-
ručním formátem. Aby bylo možné vpisovat do  textu vlastní poznámky, zvolili jsme sil-
nější papír.

Pevná vazba, 120 x 170 mm 
1040 stran

UNIVERZÁLNÍ SAZBA

Katalogové č.: 1204

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

350 Kč

BIBLE KRALICKÁ

Bible kralická je vrcholným překladatelským 
dílem 16. století, které ovlivnilo vývoj českého 
jazyk a  stalo se inspirací pro pozdější české 
biblické překlady.

Katalogové č.: 1206

měkká vazba, umělá kůže

Čárový kód – EAN:

 680 Kč

Katalogové č.: 1207

dárková krabička, pravá kůže, zlatá ořízka

Čárový kód – EAN:

1180 Kč

VARIANTY OBÁLKY•  v nové čitelnější sazbě
•  ve dvou provedeních
   -  v umělé kůži
   -  v pravé kůži se zla-

tou ořízkou a dvou-
dílnou dárkovou 
krabičkou

Měkká vazba
145 x 203 mm
1040 stran

Bible
kralická

17katalog 2013



Čes ký studijní překlad

Čes ký studijní 
 překlad Bible
ČESKÝ STUDIJNÍ PŘEKLAD 
S POZNÁMKOVÝM APARÁTEM

Po sedmnácti letech překladatelských prací 
byl vydán Český studijní překlad s rozsáhlým 
poznámkovým aparátem. Tento unikátní 
projekt vyšel v Nakladatelství KMS, ve výhradní 
distribuci České biblické společnosti.

165 x 228 mm, 1560 stran

Cíle studijního překladu:
• každé slovo originálu překládat na všech 

místech stejně
• neovlivňovat výsledný text teologickými 

názory překladatelů
• zachovat co nejvíce informací z originálního 

textu

UMĚLÁ KŮŽE

ČESKÝ STUDIJNÍ PŘEKLAD – MALÝ FORMÁT 
BEZ POZNÁMKOVÉHO APARÁTU

Kapesní formát Českého studijního překladu bez poznámkového aparátu 
je určen těm, kdo si tento 
překlad oblíbili a chtějí ho 
mít neustále při sobě.

Měkká vazba, umělá kůže
115 x 165 mm, 1200 stran

Č
B

K
j
p
m

M
1

Katalogové č.: 1150

měkká vazba v umělé kůži

Čárový kód – EAN:

548 Kč

Katalogové č.: 1142

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

 690 Kč

Katalogové č.: 1142/K

měkká vazba v umělé kůži

Čárový kód – EAN:

990 Kč

VARIANTY OBÁLKY

18 www.bibleshop.cz



Části Bible

Výběry
biblických textů

SLOVA POTĚŠENÍ A POVZBUZENÍ
Jaro Křivohlavý

Výběr biblických veršů, které zvláště oslo-
vily Jara Křivohlavého, známého profeso-
ra psychologie, a které nabízí k potěše-
ní a povzbuzení všem, kdo „hledají cestu 
kudy kam“.

Měkká vazba, formát A6, 64 stran

Katalogové č.: 7105

měkká vazba

Čárový kód – EAN:

49 Kč

… A CO O TOM 
ŘÍKÁ BIBLE
Tato kniha předkládá nejrůznější biblic-
ké texty systematicky roztříděné podle 
témat. Výborná pomůcka pro pravidel-
nou četbu Bible.

Pevná vazba, formát 190 x 255 mm
416 stran

Katalogové č.: 4875

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

290 Kč

VÝHODNÁ CENA

SLOVO NA CESTU – NOVÝ ZÁKON S ILUSTRACEMI
Čtivý ilustrovaný Nový zákon v dvoubarevné 
grafi cké úpravě. Text je doplněn půvabnými 
kresbami Annie Vallottonové.

Měkká šitá vazba, 120 x 180 mm
288 stran

VÝHODNÁ CENAVÝHÝÝÝÝVÝHVÝHVÝHVÝHVÝHODNODNODNODNODNODNÁÁÁÁ CÁ CÁ CÁ CÁ CÁ CENAENAENAENAENAENA

NOVINKA

Katalogové č.: 1320

měkká šitá vazba

Čárový kód – EAN:

148 Kč

KÁZÁNÍ NA HOŘE

Kázání na hoře, sešitek s  evan-
gelijním textem 5. až 7. kapitoly 
z Matoušova evangelia. Biblický text 
je převzat ze Slova na cestu.

Sešit, formát A6, 16 stran, 10 Kč

Katalogové č.: 1194

sešit

Čárový kód – EAN:

10 Kč
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Bible do nepohody

BIBLE DO NEPOHODY
NOVÝ ZÁKON

Bible do  nepohody vytištěná na  voděodolném papíře 
obsahuje Nový zákon podle Českého ekumenického 
překladu. Její speciální obálka, stránky i  vazba zaru-
čují odolnost vůči nepříznivému počasí i  drsnějšímu 
zacházení. Opatřena dárkovou krabičkou je vhodnou 
pozorností pro milovníky vodní, horské i pěší turistiky.

Měkká vazba, dárková krabička
voděodolný papír, 120 x 180 mm, 268 stran

Katalogové č.: 1321

měkká vazba s krabičkou

Čárový kód – EAN:

398 Kč

DOTISK

20 www.bibleshop.cz



Nové zákony

NOVÝ ZÁKON A ŽALMY
Český ekumenický překlad

Text Nového zákona a Knihy žalmů. Toto vydání je bez pozná-
mek a odkazů. Každý verš začíná na samostatném řádku. Před-

ností knihy je větší písmo.

130 x 205 mm
548 stran

Katalogové č.: 1312

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

90 Kč

Katalogové č.: 1311

brožovaná vazba

Čárový kód – EAN:

50 Kč

ČESKO-ANGLICKÝ NOVÝ ZÁKON
Český ekumenický překlad a New International Version

Touto publikací se zájemcům do-
stává do  rukou nej čtenější část 
Bible v  česko-anglickém vydání. 
Publikace je určena těm čtená-
řům, kteří chtějí porovnávat bi-
blický text ve  dvou významných 
překladech – v Českém ekumenic-
kém překladu a  New Internatio-
nal Version.

Pevná vazba, 95 x 170 mm, 800 stran

Katalogové č.: 1316

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

199 Kč

NOVÝ ZÁKON + ŽALMY + PŘÍSLOVÍ
Český ekumenický překlad

Český ekumenický překlad textu Nového zákona, Knihy žalmů a Knihy přísloví. To-
to vydání nemá odkazy ani poznámkový aparát a každý verš začíná na samostatném 
řádku. Kapesní vydání.

Měkká šitá vazba, omyvatelný plast, 70 x 110 mm, 588 stran

Katalogové č.: 1314

barva: hnědá, šedá, vínová a modrá – uvést

Čárový kód – EAN:

79 Kč

VARIANTY OBÁLKY

VÝHODNÁ CENA

VÝHODNÁ CENA VÝHODNÁ CENA

KAPESNÍ VYDÁNÍ
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EVANGELIUM PODLE LUKÁŠE 
A EVANGELIUM PODLE JANA
Lukášovo evangelium si oblíbili čtenáři pro množství podobenství, která jiná evan-
gelia nezaznamenávají. Janovo evangelium se těší oblibě pro svou jinakost a fi lozo-
fi cké rysy.

288 stran, 295 x 204 mm

EVANGELIUM PODLE MATOUŠE 
A EVANGELIUM PODLE MARKA

Tento díl Bible ve velkém písmu přináší Markovo (evangelium) a Matoušovo evan-
gelium. Řada je určena všem, kdo mají obtíže se čtením formátovaného písma.

258 stran, 295 x 204 mm

Vydáváním této řady vycházíme vstříc poměrně velké skupině lidí, kte-
rá – ať už z důvodu nemoci, úrazu či stáří – má těžkosti při čtení běžných 
knih a potřebuje velmi dobře čitelné knihy bez rušivého formátování textu. 

Velikost písma a grafi cké uspořádání textu knihy jsme podřídili jedinému zá-
měru: 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 biblických společností v zahraničí. Používáme tuhý neprůsvitný 
papír a jeden typ dobře čitelného písma (viz ukázka 1 : 1). Nedělíme slova a nepoužíváme kapitálky, 
kurzivu ani odsazení.

Velké p ísmo

Katalogové č.: 1507

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

90 Kč

Katalogové č.: 1506

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

90 Kč

VELKÉ, DOBŘE ČITELNÉ PÍSMO

ukázka sazby v poměru 1:1◄◄

klaněli,  
chni,  kteří  s
d  ním  padn
e  si  život  
omstvo  bud
Panovníku b

Části Bible
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1. KNIHA MOJŽÍŠOVA A 2. KNIHA MOJŽÍŠOVA
Genesis a  Exodus – snad nejznámější 
biblické knihy Starého zákona vydané 
v  řadě Bible ve velkém písmu v  Čes-
kém ekumenickém překladu.

424 stran, 295 x 204 mm

ŽALMY
Kniha žalmů patří k  nejoblíbenějším 
částem Bible. Po celá staletí lidé čet-
li žalmy ve chvílích radosti i  těžkostí. 
Také dnes se mohou žalmy stát zdro-
jem povzbuzení a inspirace.

342 stran, 295 x 204 mm

KOMPLET VŠECH ŠESTI KNIH
Všech šest titulů řady Velké písmo můžete koupit za zvýhodně-
nou cenu 390 Kč. Na každé knize ušetříte 25 Kč a dostanete té-
měř dvě knihy zdarma.

SKUTKY APOŠTOLŮ – LIST GALATSKÝM
Další z  dílů Bible ve velkém písmu, 
ve kterém naleznete Skutky apošto-
lů, List Římanům, První list Korint-
ským, Druhý list Korintským a  List 
Galatským.

352 stran, 295 x 204 mm

LIST EFEZSKÝM – ZJEVENÍ JANOVO
Tento díl obsahuje List Efezským, Filip-
ským, Koloským, Listy Tesalonickým, 
List Timoteovi, Titovi, Filemonovi, Ži-
dům, List Jakubův, Petrovy a  Janovy 
listy, List Judův a Zjevení Janovo.

320 stran, 295 x 204 mm

Bible ve velkém písmu

Í

Katalogové č.: 1504

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

90 Kč

Katalogové č.: 1509

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

90 Kč

Katalogové č.: 1505

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

90 Kč

Katalogové č.: 1501

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

90 Kč

Katalogové č.: 9908

Komplet šesti knih 390 Kč

VÝHODNÁ CENA
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Knihy pro děti – novinky

K nihy pro děti
BIBLE PRO MALÉ 
DETEKTIVY
Peter Martin
Ilustrace Peter Kent

Bohatě ilustrovaná kniha přibližuje 
malým čtenářům vtipným způsobem 
svět Bible. Děti si mohou zahrát na 
detektivy a užijí si spoustu dobré zá-
bavy vyhledáváním lidí, věcí, zvířat, 
stromů i  různých plodin z  období 
starověku na sedmnácti celostránko-
vých obrázcích. Nejenže si řešením 
úloh procvičí pozornost, ale dozví 
se mnoho zajímavých podrobností 
o době, ve které se odehrávaly někte-
ré známé biblické příběhy. A navíc… 
na každé dvoustraně se skrývá maza-
ný lišák. Kdo jej najde na všech ob-
rázcích, je opravdovým detektivem!

Pevná vazba, formát 215 x 260 mm
48 stran

Katalogové č.: 1810

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

248 Kč

NOVINKA
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Knihy pro děti

SVĚTEM BIBLE
OBRAZOVÝ PRŮVODCE

Lois Rocková
ilustrace Steve Noon

Bible je poklad světové literatury. Je to sbírka spisů 
ze starověkého Předního východu, která poskytuje 
úžasný vhled do minulosti. Obsahuje několik odliš-
ných žánrů – příběhy, kronikářské zápisy, zákony, 
poezii, přísloví a  dopisy. Nejstarší z  těchto spisů 
vznikly před téměř třemi tisíci lety.

V  knize Světem Bible tento starověký svět ožívá 
díky celostránkovým ilustracím, fotografi ím a  pře-
hledným mapkám. Poutavý text čtenářům názorně 
přiblíží dobu, prostředí a širší souvislosti vybraných 
biblických událostí a pomůže tak biblické spisy lépe 
pochopit a poučit se o nich i z nich.

Pevná vazba, 260 × 215 mm, 64 stran

SLUNCE SVÍTÍ VŠEM
Luděk Rejchrt

• nové vydání časem prověřeného titulu
• nová grafi cká úprava s původními ilustracemi
• pravděpodobně včetně CD – Slunce svítí všem
• menší formát

Katalogové č.: 1801 Čárový kód – EAN:

připravujeme

Katalogové č.: 1807

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

292 Kč

PŘIPRAVUJEME NOVÉ VYDÁNÍ
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Pevné leporelové stránky

MOJE MALÁ BIBLE
Christina Goodingsová
ilustrace Melanie Mitchell

V knize najdete nejznámější biblické příběhy ve formě obrázků. Výhodou té-
to dětské Bible je především leporelová úprava stran, díky níž si mohou děti 
samy listovat, aniž by stránky poškodily.

Pevná vazba
135 x 168 mm
40 leporelových stran

Katalogové č.: 1839

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

186 Kč

DOTISK

Katalogové č.: 1808

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

278 Kč
8 9

Nakonec však potopa skončila. Přišel čas, aby všechno začalo znovu. Šedé 
mraky odpluly a vysvitlo slunce. Na obloze se objevila duha.
„To je znamení,“ řekl Bůh. „Znamení mého slibu, že na zemi již nikdy 
nepřijde potopa, která by zahubila všechno živé.“

Když na nebi září duha, 
je to Boží znamení, 

že se Pán Bůh dobře stará 
o všechno své stvoření.

Když na nebi září duha, 
hraje všemi barvami, 
víme, že je láska Boží 
kolem nás i nad námi.

BIBLE NA DOBROU NOC
Sophie Piperová
ilustrace Claudine Gévryová

Nejznámější biblické příběhy pro nejmen-
ší s  veršovanými modlitbami inspirují ke 
chvilce ztišení na závěr rušného dětského 
dne.

Kniha s pestrobarevnými ilustracemi obsa-
huje vyprávění ze Starého i Nového záko-
na: Kdo stvořil svět? První duha. Abraham 
a  noční obloha. Miminko v košíku. Jonáš 
a veliká ryba. Daniel a  lvi. Miminko Ježíš. 
Chlapec Ježíš. Veliká bouře. Ztracená oveč-
ka.

Pevná vazba, 213 × 200 mm
40 pevných leporelových stran

DOTISK
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Knihy pro děti

28

David a Goliáš

jen pomocí praku a kamene. 

MOJE MALÁ 
KUFŘÍKO VÁ BIBLE
Cecilie Olesenová
ilustrace Gustavo Mazali

Tato kniha má pevné „leporelové“ strán-
ky, které děti nezničí tak snadno jako pa-
pír, na hřbetu má plastové ouško, takže 
vypadá jako malý kufřík.

V  knize naleznete třicet nejznámějších 
bohatě ilustrovaných biblických příběhů. 
Každý příběh je převyprávěn jednoduše, 
stručně a  snadno uchopitelně pro nej-
menší čtenáře. Děti zaujme praktické 
kufříkové ouško, díky kterému knihu již 
nepustí z ruky. Děti, držte se Bible!

Pevná vazba, leporelo s ouškem na hřbetu
155 x 132 mm, 62 stran

MOJE DĚTSKÉ MODLITBIČKY
Christina Goodingsová
ilustrace Melanie Mitchell

Obrázkové leporelo s dětskými modlitbami ve verších. Kniha je určena dětem, ro-
dičům i prarodičům – zkrátka každému, kdo se chce s dětmi modlit. V knize na-
leznete modlitbičky pro každou denní dobu a různé situace.

Pevná vazba
135 x 168 mm
40 pevných 
leporelových stran

Katalogové č.: 1840

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

226 Kč

Katalogové č.: 1841

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

186 Kč

DOTISK

DOTISK
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Příběhy v posuvných obrázcích

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY JEŽÍŠ A JEHO PŘÁTELÉ
V POSUVNÝCH OBRÁZCÍCH

Tim Dowley, ilustrace Stuart Martin

V Biblických příbězích – Ježíš a je-
ho přátelé – najdete 5 novozákon-
ních příběhů v posuvných obráz-
cích, které vám budou vyprávět 

události z Ježíšova života: o Ježíšově narození, o rybolovu, po-
dobenství o dvou domech, o uzdravení nemocného a zmrtvých-
vstání.

Pevná vazba, 272 x 207 mm

Katalogové č.: 1846

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

147 Kč

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY 
ZE STARÉHO ZÁKONA
V POSUVNÝCH OBRÁZCÍCH

Tim Dowley, ilustrace Stuart Martin

Biblické příběhy v posuvných obrázcích jsou interaktivní 
knihou pro děti. V knize je pět různých biblických příběhů. 
Obrázek na kaž dé straně děti změní jednoduchým zataže-
ním za poutko na okraji stránky. Původní obrázek se tak 
překryje obrázkem novým, který ilustruje pokračování 
příběhu. Každý posuvný obrázek je doplněn vyprávěním.

B
Z
V

T

Katalogové č.: 1864

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

147 Kč

V knize najdete pět oblíbených biblických 
příběhů ze Starého zákona: Jak Noe po-
stavil archu, Jak Mojžíš přešel Rudé moře, 
Jak Jozue dobyl Jericho, Jak David přemo-
hl obra, Jak Daniel přečkal noc ve lví jámě.

Pevná vazba, 272 x 207 mm

KOMPLET – POSUVNÉ OBRÁZKY
Komplet obou knih

Oba tituly můžete koupit za zvýhodněnou cenu 197 Kč.

Katalogové č.: 9911

komplet obou knih 197 Kč

VÝHODNÁ CENA
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Knihy pro děti 

BIBLICKÉ DOMALOVÁNKY
Michael Landgraf

Biblické domalovánky obsahují více než 150 bib-
lických příběhů a  textů. Děti se na  podobě kni-
hy samy podílejí, k inspiraci jim slouží načrtnuté 
obrázky tváří, krajin, předmětů a symbolů, o kte-
rých se v příbězích hovoří. Přitom mohou uplatnit 
svoji tvořivost. S použitím tužky, pastelek, barev-
ných fi xů, voskovek, barevných papírů, látek nebo 
výstřižků z novin si každé dítě vytvoří vlastní je-
dinečnou knihu. Biblické domalovánky jsou také 
výbornou pomůckou pro výuku náboženství jak 
ve školách, tak v církvích.

Měkká vazba v kovové spirále, 295 x 207 mm

Katalogové č.: 1849

měkká vazba v kovové spirále

Čárový kód – EAN:

98 Kč

BIBLICKÉ DOMALOVÁNKY 
V ANGLIČTINĚ
Měkká vazba v kovové spirále, 295 x 207 mm

Katalogové č.: 3906

měkká vazba v kovové spirále

Čárový kód – EAN:

49 Kč

VÝHODNÁ CENA

SLEVA
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Knihy pro děti

Když se Izraelci 

usadili, začali 

obdělávat půdu.

Dům v zemi Kenaan
Když se Izraelci usadili v Kenaanu, stavěli si prosté domky.

Vnější 
schodiště 

vede do hor-
ního poschodí.

Na střeše se  

skladují potřeby pro 

domácnost.

Spací rohože 
jsou ve dne 
složeny.Nízký 

stůl 
a sto-
ličky

Lampa 
ve 
výklenku

Fíkovník ořezaný 

tak, aby stínil 
střechu.

Zvířata 
v přístřešku 
ve dvoře 

Sušení lnu
Len sušící se na 

slunci – z jeho vlá-

ken se tká plátno.

Zeleninové 
záhony

Dům s nádvořím

Cibule

Pórek

Fazole

Vůl orající pole

Vnitřek domu

127

126

Orba

Nízký
stůl 
aa stst
ličk

127

280

Víra Židů v době Ježíšově
Židé se v sobotu scházeli na bohoslužby v budově nazý-

vané synagóga. Učitelé, zvaní rabíni, jim vysvětlovali svatá 

písma – Mojžíšův zákon a spisy proroků. Mnoho rabínů 

patřilo k pravověrné skupině farizeů věrně dodržujících 

zákon.

281

Vnitřek synagógyV synagóze se Židé scházeli 
při bohoslužbách v den odpo-
činku – v sobotu.

Sedmiramenný svícen – stejný jako v boho-služebném stanu

Rabín předčítá ze svitku.

Schránka se svitky Písma

Muži sedí na jedné straně 
a ženy s dětmi na druhé.

Psali na navos-kované dřevěné tabulky, které se daly používat opakovaně.

Synagogální školaZde se chlapci učili číst Písmo.
Rabíni nosili modlitební šály.

MIMI BIBLE
Sarah Toulminová
ilustrace Kristina Stephensonová

Dvacet biblických příběhů Starého a Nové-
ho zákona pro nejmenší. Celostránkové ilus-
trace jsou doplněny krátkými texty určený-
mi k předčítání dětem ve věku od 1 do 3 let.

Pevná vazba, 195 x 240 mm, 160 stran

MIMI MODLITBIČKY
Sarah Toulminová
ilustrace Kristina Stephensonová

Modlitby rodičů za  jejich děti a  veršova-
né modlitbičky pro děti a pro každou den-
ní dobu.

Pevná vazba, 195 x 240 mm, 63 stran

Katalogové č.: 1838

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

148 Kč

Katalogové č.: 1822

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

292 Kč

DĚTSKÁ BIBLE – ČTI A POZN ÁVEJ
Sophie Piperová, ilustrace Anthony Lewis

Tato Bible je určena dětem, které se chtějí dozvědět něco víc 
o době, do které patří biblické příběhy. Kromě převyprávěných 
biblických textů a mnoha ilustrací mohou děti vidět, jak vypadal 
Šalomounův chrám, jak žili kočovníci v Abrahamově době, co ob-
nášela práce tesaře za časů Ježíše, jak vypadala synagóga uvnitř, 
co se jedlo na hostině, jak se stolovalo a jiné zajímavosti. Stačí 
jen otevřít tuto knihu a začít poznávat dávné biblické příběhy.

Pevná vazba, 384 stran, 180 x 225 mm

181

180

Šalomounův zlatý chrám
V oné době byl izraelský národ bohatý a žil v míru. Král 

David přebudoval Jeruzalém, prastarou pevnost v horách, 

na své královské město. Šalomoun v něm postavil chrám 

podle vzoru svatostánku z doby Mojžíšovy. Chrám stál 

v Jeruzalémě až do doby, kdy město zničili Babylóňané. Stůl

Sedmiramenný  
svícen

Vnější zdi jsou z kamene.

Vnitřní strana je obložena 

zlatem.

Sloupy se  
jmenovaly Bóaz  
a Jakín.

Schrána smlouvy 
ve velesvatyni

„Bronzové 
moře“ plné 
vody

Bronzové vozy

Hlavní oltář 
pro zápalné 
oběti

Skladiště

Šalomoun hovoří 
o stavbě s řemeslníky.

Dovoz cedrového 
dřeva z Libanónu Kadidlový oltář

280

281

Rabín předčítá ze svitku.
Muži sedí na jedné straně 
a ženy s dětmi na druhé.

dřevěné které 
oužívat ě.

Katalogové č.: 1843

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

478 Kč

Dům v zemi Kenaan
Když se Izraelci usadili v Kenaanu, stavěli si prosté domky

Sušení lnu
L sušící se naLen sušící se na 

slunci – z jeho vlá-
Dům s nádvořím

SLEVA
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Knihy pro děti 

Úplně na počátku, ještě předtím, než měl svět tvar, byla všude na-
prostá prázdnota. Byla větší tma a větší chaos než za té nejbouřlivější 

noci na moři.
Uprostřed toho chaosu řekl Bůh: „Ať je světlo!“A ihned zazářilo světlo – jasné, čisté a nádherné.„To je dobré,“ řekl Bůh. „Světlo nazvu dnem a tmu nocí.“

To byl první den stvoření.Druhý den Bůh vytvořil nebe, které se klene nad zemí, a třetí den oddělil 

zemi od moře.
„Tak se mi to líbí,“ prohlásil Bůh. „A teď si přeji, aby se všude na zemi 

rozrostly nejrůznější rostliny.“Vyrostla vysoká tráva, vykvetla a objevila se na ní semínka. Stromy se 
natáhly až k nebi a otevřely své květy světlu. Okvětní lístky pak opadaly 
a na stromech začalo dozrávat ovoce.„S tímto dnem jsem spokojený,“ zhodnotil ho Bůh.Čtvrtý den Bůh vytvořil jasné slunce, aby svítilo během dne, a noc 

osvětlil zářivým měsícem a hvězdami. Když pak rudozlaté slunce vstalo 
nad pátým dnem, řekl Bůh: „Chci, aby moře byla plná živých tvorů.“ Jen 
co to dořekl, objevili se nejrůznější vodní živočichové: plavali, potápěli se, 

vyskakovali nad hladinu a vrhali se do hlubin.„A teď si přeji, aby i vzduch byl plný živých tvorů,“ zvolal Bůh. A náhle 
tu byla celá hejna ptáků a jejich křídla vířila vzduchem. Cvrlikali, štěbetali, 

zpívali a pípali.
To všechno bylo velice dobré. Boží dílo ale ještě neskončilo.

Šestý den od stvoření světa začal úchvatnou písní: všichni ptáci vítali 
východ slunce.

Bůh pošeptal zemi: „Chci, abys zajišťovala dostatek potravy i domov 
pro všechna zvířata, která stvořím. Travnaté pláně budou patřit bizonům, 

rejsci se budou ukrývat v tajných norách a tygři ve stínech pralesa. Stáda 
budou chodit k tůním.“ 

Bůh pak stvořil všechna zvířata. Každé mělo svůj vlastní tvar těla i zbar-
vení, svou vlastní divokost i moudrost.„A teď je na čase stvořit člověka,“ řekl Bůh. „Lidé budou mými dětmi 

a já jim svěřím do péče vše, co jsem stvořil. I oni budou mít děti a časem 
osídlí celý svět. Ať půjdou kamkoli, svět jim bude poskytovat dostatek 
všeho, co budou potřebovat.“Když bylo stvoření dokončeno, Bůh se podíval na celé své dílo. Měl z něj 

velikou radost.
Sedmého dne si Bůh odpočinul. „Sedmý den bude zvláštní,“ řekl Bůh. 

„Bude to den odpočinku.“

8

1. ledna
�

První Mojžíšova 1

Bože, svět 
a vše, co je 

v něm, patří 
tobě. Děkuji ti 
za všechno, co 

jsi stvořil.

Příběh o počátku
❧ Stvoření je hotovo

❧

Prvn

Bož
žasne
jak n
jsi vše

9

Konečně byla suchá země opravdu suchá. „Je na čase, aby všichni 

opustili loď,“ řekl Bůh. Noe otevřel dveře. Zvířata vyběhla a skákala 

a skotačila na vlhké hnědé hlíně. Ptáci vylétli do průzračného a čistého 

vzduchu.

„Musíte jít do všech koutů světa, usadit se tam a mít rodinu,“ řekl Bůh. 

„Pak bude svět opět plný a obydlený.“

Noe a jeho rodina museli konec potopy oslavit. Přinesli Bohu zvláštní 

oběti, aby mu poděkovali za to, že je ochraňoval.

„Už nikdy nezničím zemi potopou,“ slíbil Bůh. „Dokud bude svět exis-

tovat, vždy bude čas pro setbu i čas pro sklízení úrody. Bude se střídat léto 

a zima, den a noc.

Slibuji vám to. Kdykoli uvidíte na nebi duhu, můžete si na můj slib vzpo-

menout. To je moje smlouva s vámi i s celým lidstvem, která bude platit 

navěky.“

Noe oslavuje
❧

10. ledna
�

První Mojžíšova 8–9

16

9. ledna
�

První Mojžíšova 8

Bože, dej 
nám trpělivost, 

abychom 
dokázali 

čekat na tvé 
požehnání.

Holubice a olivová ratolest
❧

17

Dny a týdny plynuly. Noemu a jeho rodině nezbývalo nic jiného než 

čekat, až Bůh něco udělá. Za oknem viděli jen déšť a spoustu vody. 

Bůh ale na Noema a jeho loď nezapomněl. Nakonec se zvedl vítr a záplava 

začala opadávat. Vody pomalu ubývalo.

Sedmnáctého dne sedmého měsíce loď náhle na něco narazila. Uvízla 

na vrcholu hory. Noe sledoval, jak se z vody začínají postupně vynořovat 

vrcholky dalších hor.

Uplynulo dalších čtyřicet dní. Noe otevřel okno a vypustil havrana. 

Havran vylétl ven, ale nevrátil se. A tak Noe vypustil holubici. Chvíli létala 

kolem lodi, ale pak se vrátila a usadila se Noemu na ruce.

„Počkáme ještě sedm dní,“ řekl Noe. „Pak ji zase vypustíme, aby se letěla 

rozhlédnout.“

Když holubici vypustili příště, vrátila se s čerstvou větvičkou olivovníku 

v zobáčku.

Noe počkal dalších sedm dní, než holubici znovu vypustil. Tentokrát se 

už nevrátila. Našla si suché místo, kde se mohla uhnízdit.

Bože, děkuji ti 
za léto a zimu, 

za čas setby 
i sklizně.

VYPRÁVÍME DĚTEM O JEŽÍŠI
Lois Rocková, ilustrace Anhony Lewis

Příběh o  Ježíšově narození slýcháme 
o Vánocích. O Velikonocích pak o Ježíšo-
vě smrti a vzkříšení. Co se dělo mezitím?

Pevná vazba, 195 x 240 mm 
120 stran

Katalogové č.: 1821

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

292 Kč

BIBLE – PŘÍBĚHY NA KAŽDÝ DEN
Mary Joslinová, ilustrace Amanda Hallová

V knize naleznete na každý den jeden biblický příběh, pře-
vyprávěný přístupnou formou, tedy celkem 365 příběhů. 
Nemusíte tak vybírat, co dnes budete s dětmi číst. Udělali 
jsme to za vás. Na okraji každé strany je kromě textu a ob-
rázku také název biblické kapitoly, z níž je příběh převzat, 
a  krátká modlitbička, inspirovaná daným textem. Vaše 
děti se tak mohou naučit pravidelně číst v Bibli a nechat 
se konkrétním příběhem vést k  přemýšlení a  modlitbě. 
V  Bibli jsou příběhy ze Starého i  Nového zákona. Kniha 
vám usnadní přípravu a díky ní zjistíte, že není tak složité 
vypěstovat u dětí vztah k Bibli.

Pevná vazba, 384 stran, 195 x 240 mm

Katalogové č.: 1847

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

548 Kč

POSLEDNÍ KUSY

ILUSTROVANÁ BIBLE
PŘÍBĚHY STARÉHO 
A NOVÉHO ZÁKONA

Text doplňují krátké úvody, které vysvět-
lují historické pozadí biblických příběhů. 
Vydáno k jubilejnímu roku 2000 s osob-
ním vzkazem Václava Havla.

Pevná vazba, 203 x 285 mm
312 stran

Katalogové č.: 1802

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

495 Kč

POSLEDNÍ KUSY
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Knihy pro děti

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 
PRO NEJMENŠÍ
Lois Rocková
ilustrace Alex Ayliffe

Vánoce jsou krásným obdobím, naplněným 
očekáváním a  nadějí. Nejvíce se dotýkají ma-
lých dětí. Ne každé dítě však dnes ví, proč se 
Vánoce slaví.

Tato knížka seznámí děti s příběhem o Ježíšově 
narození a  pomůže i  rodičům vyprávět o  vá-
nočních událostech způsobem, který zaujme. 
Děti se tak dozvědí o všem podstatném.

Pevná vazba, 138 x 170 mm, 32 stran

VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH 
PRO NEJMENŠÍ
Lois Rocková
ilustrace Alex Ayliffe

Velikonoční události jsou smutné i  radostné 
zároveň, a tak nebývá snadné seznámit s nimi 
nejmenší děti. Kniha Velikonoční příběh pro 
nejmenší se snaží zprostředkovat dětem ten-
to obsah jednoduchou a  pochopitelnou for-
mou. Děti se tak dozvědí o všem podstatném 
od Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma až po jeho 
nanebevstoupení. Krátké texty jsou doplněny 
působivými ilustracemi.

Pevná vazba, 138 x 170 mm, 32 stran

Katalogové č.: 1850

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

99 Kč

Katalogové č.: 1857

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

99 Kč
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Vánoční knihy pro děti

VÁNOČNÍ HVĚZDA 
Su Boxová, ilustrace Estele Corkeová

Na nebi se objevila nová hvězda a tři mudrci se vyda-
li na dlouhou cestu. Děti se mohou k jejich putování 
připojit nejen posloucháním příběhu a  prohlížením 
obrázků, ale mohou mudrcům pomoci najít cestu.
Připoj se k  jejich vánočnímu putování – na  každé 
stránce jednoduše převyprávěného příběhu najdeš 
místo, kam můžeš vložit hvězdičku, která mudrcům 
ukazovala cestu.

Pevná vazba, 200 x 212 mm
16 pevných leporelových stran

Katalogové č.: 1863

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

98 Kč

MOJE PRVNÍ VÁNOCE
ZÁBAVNÁ KNÍŽKA S MAGNETICKÝMI STRÁNKAMI 
A MAGNETKY O JEŽÍŠOVĚ NAROZENÍ

Tim Dowley, ilustrace Helen Proleová

Je vhodná zejména pro první seznámení s  vánočním příběhem. 
Příběh o Marii, Josefovi a malém Ježíšovi si mohou děti samy do-
tvářet pomocí barevných magnetických postaviček. Knížka má 
speciální stránky, na které je možné přichytit postavičky, zvířát-
ka a betlémskou hvězdu. Tato originální a nápaditá knížka vyprá-
ví vánoční příběh prostou a zábavnou formou.

Pevná vazba, 225 x 225 mm, 12 speciálních stran 
(6 stran textu a 6 magnetických stran)

Katalogové č.: 1845

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

298 Kč
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Populárně-naučné knihy a studie

ABC JEŽÍŠOVA ŽIVOTA
Mike Beaumont

V knize ABC Ježíšova života najdete:
•  Co o Ježíši říká Nový zákon
•  Tematicky uspořádané kapitoly hlavních 

událostí Ježíšova života
•  Barevné mapy, fotografi e a  přehledné ta-

bulky
•  Více než 150 barevných ilustrací
•  Klíčové citáty

Židovský učitel, léčitel, kazatel, prorok, šarla-
tán? Nebo očekávaný Mesiáš, Spasitel a Boží 
Syn? Nebo obojí? Kdo je Ježíš? Podle tradič-
ního církevního učení byl Ježíš pravým člo-
věkem a pravým Bohem. Ale co to znamená?
Ti, kteří respektují Ježíše jako zajímavou 
historickou postavu, učitele a  proroka, ale 
nemají třeba velkou důvěru k církevním nau-
kám o Ježíšovi, se zde civilní formou dozvě-
dí, čemu a  proč křesťané věří. Jiní se třeba 
k  Ježíšovi pravidelně modlí, chtějí se však 
více dozvědět o  tom, v  jaké době a v  jakém 
prostředí žil, jak vypadal obyčejný život ko-
lem něj a s jakými problémy se potýkali lidé 
jeho doby.

Pevná vazba, 195 × 240 mm, 128 stran

ABC KOMPLET
Komplet všech čtyř knih

Všechny čtyři tituly řady ABC můžete koupit za zvýhodněnou 
cenu 990 Kč. Na každé knize ušetříte 145 Kč a dostanete tak 
knihu a půl zdarma.

Populárně-naučné 
knihy a studie

Katalogové č.: 9904

komplet všech čtyř knih 990 Kč

Katalogové č.: 4871

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

392 Kč

VÝHODNÁ CENA

NOVINKA
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ABC 

ABC  BIBLE
Mike Beaumont

Tato kniha velkého formátu je bohatě ilustrovaným průvod cem Biblí 
a je jím historickým pozadím. Každá ze sedmdesáti chronologicky uspo-
řádaných dvojstran obsahuje krátké výkladové a informativní bloky tex-
tu a množství fotografi í, map a  tabulek. Na okrajích každého dvojlistu 
se také nachází seznam knih Bible s vyznačením těch, o kterých dvojlist 
pojednává, a  časo-
vá osa, která čtená-
ři umožňuje zařadit 
daný materiál do šir-
ší historické souvis-
losti.

Pevná vazba
195 x 240 mm
 126 stran

ABC KŘESŤANSTVÍ
David Winter

Další titul z řady ABC přehledně zpracovává témata o původu křesťan-
ství a popisuje základy křesťanské víry a její prožívání. Stručně nahlíží 
do dějin křesťanství a podává přehled o křesťanských církvích součas-
nosti. Kniha nevyžaduje předchozí znalost tematiky. Obsahuje barevné 
ilustrace, reprodukce, fotografi e a mapy.

Pevná vazba
195 x 240 mm
128 stran

ABC BIBLICKÝ ATLAS
Nick Page

ABC Biblický atlas je novým typem biblického atlasu:
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. Zasazuje důležitá biblická místa a událos-
ti do širšího kontextu Předního východu. Zakresluje starověké lokality do 
satelitních snímků. Shrnuje nejnovější poznatky archeologického a his-
torického bádání. Nabízí stručný, čtivý a poučný text.

Pevná vazba
195 x 240 mm
128 stran

BESTSELER DOTISK

Katalogové č.: 4867

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

392 Kč

Katalogové č.: 4870

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

392 Kč

Katalogové č.: 4869

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

292 Kč

SLEVA
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Bible

CO NEVÍŠ O BIBLI
ÚVOD DO STUDIA STARÉHO 
A NOVÉHO ZÁKONA

Práce předních českých biblistů M. Biče 
a P. Pokorného může sloužit jako základ-
ní informace těm, kdo se chtějí více sezná-
mit s Biblí.

Měkká vazba, 165 x 235 mm 
174 stran

Katalogové č.: 1829

měkká vazba

Čárový kód – EAN:

29 Kč
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ČÍST BIBLI ZASE JAKO BIBLI
ÚVOD DO TEOLOGICKÉ INTERPRETACE PÍSMA

Jaroslav Vokoun

Kniha pro ty, kdo chtějí číst Bibli v du-
chovní tradici křesťanské církve a součas-
ně s využitím poznatků moderní biblické 
hermeneutiky.

Pevná vazba, barevná příloha
145 x 210 mm, 240 stran

Katalogové č.: 1929

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

248 Kč

Původní studie

VNITŘNÍ KONFLIKT ČLOVĚKA 
Z POHLEDU APOŠTOLA PAVLA
(Ř 7,14–25)

Marek Kozák

Kniha „Vnitřní konfl ikt člověka“ nabízí zamyšlení nad exis-
tencí zla v lidském životě. Východisko argumentu, jak prozra-
zuje podtitul knihy, pochází z  teologie svatého Pavla, který 
o  tématu píše v  listě Římanům 7,19–21. Vybrané téma patří 
mezi to nejtěžší, s kterým se v teologii můžeme setkat.
Kniha je rozdělena do tří kapitol. První kapitola nás sezna-
muje s listem Římanům, dočteme se v ní základní informace 
týkající se tohoto dopisu. Druhá kapitola je věnována exege-
tickému výkladu biblického textu. Díky detailnímu rozboru 
řeckých slov můžeme lépe pochopit myšlenky, které nám 
chce apoštol sdělit. Poslední, třetí kapitola pak přináší souhrn 
teologických výkladů, které byly v jednotlivých historických 
etapách přijí-
mány. Celá kni-

ha je určena převážně pro teologicky vzdělané čtenáře. 
Nelze přehlédnout ani ekumenický aspekt této knihy, 
neboť pojednává o tématu, které je blízké všem spole-
čenstvím vyznávajícím Krista.

Měkká vazba, formát 113 x 160 mm, 104 stran

SLEVA

NOVINKA

Katalogové č.: 1930

měkká vazba

Čárový kód – EAN:

98 Kč
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BiblePopulárně-naučné

PRŮVODCE BIBLÍ
Menší studijní vydání

Průvodce Biblí (The Lion Handbook to the Bible) si získal 
díky třem milionům prodaných výtisků v  téměř 30 jazycích 
a opakovaným revidovaným vydáním výjimečnou pověst jed-
né z nejlepších a nejsrozumitelnějších příruček pro studium 
největšího bestseleru všech dob – Bible.
Česká biblická společnost připravila dotisk tohoto úspěšného 
titulu a  upravila české vydání podle nejnovějšího, 4. anglic-
kého vydání.

Měkká vazba s chlopněmi, 150 × 215 mm, 816 stran

Katalogové č.: 4873

měkká vazba

Čárový kód – EAN:

690 Kč

BESTSELER

RODINNÁ 
ENCYKLOPEDIE 
BIBLE
Peter Atkinson

Chronologicky uspořádané a bohatě ilu-
strované kapitoly obsahují přehledné ma-
py, srovnávací tabulky a popisky.

Pevná vazba, 215 x 260 mm, 128 stranP

Katalogové č.: 4872

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

198 Kč

SVĚTEM BIBLE
OBRAZOVÝ PRŮVODCE
Lois Rocková
V knize Světem Bible ožívá starověký svět 
díky celostránkovým ilustracím, fotografi -
ím a přehledným mapkám.

64 stran, pevná vazba
260 × 215 mm

Katalogové č.: 1807

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

292 Kč

SLEVA

DOTISK
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Atlasy a mapy

ABC BIBLICKÝ ATLAS
Nick Page

ABC Biblický atlas je novým typem biblického atlasu:
•  Obsahuje více než 170 nově zpracovaných barev-

ných map, fotografi í a ilustrací
•  Shrnuje významné události zmíněné v Bibli a před-
kládá jejich přehledné grafi cké zpracování

•  Zasazuje důležitá biblická místa a události do širší-
ho kontextu Předního východu

•  Zakresluje starověké lokality do satelitních snímků
•  Shrnuje nejnovější poznatky archeologického a his-

torického bádání
•  Nabízí stručný, čtivý a poučný text

Pevná vazba, 195 x 240 mm, 128 stran

NÁSTĚNNÉ BIBLICKÉ MAPY
Soubor přehledně zpracovaných dvanácti nástěnných map je vhodný pro výuku 
i studium. Zalaminované mapy jsou určené k zavěšení a uložené v tubusu. Složené 
nezalaminované mapy lze koupit i jednotlivě za 55 Kč.

Kultura a obchod starověkého Předního východu, Starověký Přední východ ve dru-
hém tisíciletí př. Kr., Starověký Přední východ v prvním tisíciletí př. Kr., Země Kena-
anu, Příchod Izraelců, Království Davidovo a Šalomounovo, Judské a Izraelské krá-
lovství, Místa Ježíšova pobytu, Cesty apoštolů, Rozšíření prvotní církve, Palestina ve 
starozákonní době, Palestina v novozákonní době.

1000 x 700 mm, 12 map

Katalogové č.: 4870

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

392 Kč

Katalogové č.: 6033/L

12 zalaminovaných map

Čárový kód – EAN:

2000 Kč

POSLEDNÍ KUSY
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Atlasy a příručky

VELKÝ BIBLICKÝ ATLAS
Překlad atlasu The Concise Atlas of The Bible, 
který redigoval J. B. Pritchard

Mapy jsou doplněny textem, tabulkami, vyobrazeními, rodokmeny atd. Publika-
ce obsahuje zevrubné rejstříky. Atlas má tyto kapitoly: Počátek • Zrod Izraele • 
Od Genese po Exodus • Osídlení Kenaanu • Království Saulovo a Davidovo • Do-
ba Šalomounova • Rozdělené království – Izrael • Rozdělené království – Judsko 
• Judsko pod babylonskou nadvládou • Perské období • Období helénismu • Pa-
lestina pod římskou nadvlá-
dou • Římský svět.

Pevná vazba
230 x 305 mm, 152 stran

ŠKOLNÍ BIBLICKÝ 
ATLAS
Dr. Tim Dowley

30 celobarevných map se stručnými vy-
světlujícími texty.

Měkká vazba, 195 x 265 mm, 32 stran

ŠKOLNÍ 
PRŮVODCE BIBLÍ
Dr. Tim Dowley

Obrázková pomůcka ke  studiu Bible se 
spoustou textů a grafů.

Měkká vazba, 195 x 265 mm, 32 stran

Katalogové č.: 4863

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

499 Kč

Katalogové č.: 4864

měkká vazba

Čárový kód – EAN:

29 Kč

Katalogové č.: 4865

měkká vazba

Čárový kód – EAN:

29 Kč

POSLEDNÍ KUSY

KOMPLET – ŠKOLNÍ POMŮCKY
Komplet obou knih

Oba tituly můžete koupit za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Katalogové č.: 9910

komplet obou knih 39 Kč

VÝHODNÁ CENA
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BibleStudijní texty

CESTY ČESKÉHO NOVOZÁKONNÍHO PŘEKLADU
NOVÉ ZÁKONY OD ČESKÉHO EKUMENICKÉHO PŘEKLADU DO ROKU 1989

Josef Bartoň

V druhé části studie o moderních novozákonních překladech se PhDr. Josef 
Bartoň, Th.D., zabývá českými 
překlady Nového zákona od 
vzniku Českého ekumenického 
překladu do konce dvacátého 
století. Kniha vychází v  rámci 
edice Studijní texty ČBS.

Měkká vazba s chlopněmi
172 x 244 mm

St udijní texty
Studijní texty ČBS jsou ediční řadou určenou pro studenty, pedagogy i duchovní, pro zájemce z od-
borné i široké veřejnosti. Cílem je přispět k rozvoji moderní české biblistiky. Ekumenická otevře-
nost, vysoká odborná úroveň publikovaných textů i snaha o srozumitelnost a čtivost jsou hlavními 
rysy celé řady.

HOSPODIN JE KRÁL
STAROZÁKONNÍ METAFORA 
VE SVĚTLE KOGNITIVNÍ LINGVISTIKY

Ivana Procházková

Bible je plná symbolů a metafor. Co vše může být v bib-
lickém textu metaforou a jak odkrýt její význam se do-
zvíte v knize Ivany Procházkové.

Autorka představuje některé teorie kognitivní a kultur-
ně orientované lingvistiky. 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, 172 x 244 mm, 304 stran

Katalogové č.: 4142

měkká vazba s chlopněmi

Čárový kód – EAN:

88 Kč

Katalogové č.: 4144

měkká vazba s chlopněmi

Čárový kód – EAN:

připravujeme

PŘIPRAVUJEME

obálka se připravuje
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BibleStudijní texty

STAROVĚKÉ A ANGLICKÉ 
PŘEKLADY BIBLE
Bruce Metzger

Bible se dočkala většího množství překladů než kterékoli jiné dílo 
světové literatury a  je dnes přístupná ve více než dvou tisících ja-
zyků, z nichž některé mají množství svébytných překladových ver-
zí. 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 Nové-
ho zákona (včetně verze staroslověnské), které jsou cenné nejen 
coby svědectví o šíření křesťanství, ale také tím, jak ovlivnily no-
vější převody do moderních jazyků. V druhé části knihy autor líčí 
počátky a dlouhý vývoj překládání Bible do angličtiny od jedenác-
tého století až po současnost. 

Měkká vazba s chlopněmi, 172 x 244 mm, 174 stran

Katalogové č.: 4140 Čárový kód – EAN:

48 Kčměkká vazba s chlopněmi

Katalogové č.: 4141

měkká vazba s chlopněmi

Čárový kód – EAN:

48 Kč

STAROVĚKÉ 
A ANGLICKÉ 
PŘEKLADY 
BIBLE

Bruce Metzger 

STAROVĚKÉ A ANGLICKÉ 
PŘEKLADY BIBLE 

STAROVĚKÉ 
A ANGLICKÉ
PŘEKLADY 
BIBLE

Bruce Metzger 

STAROVĚKÉ A ANGLICKÉ 
PŘEKLADY BIBLE 

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 kompletní-
ho Nového zákona vzniklými po roce 1900 a před zahájením prací 
na Českém ekumenickém překladu. Tyto české Nové zákony (vý-
sledky práce J. L. Sýkory, J. Hejčla, R. Cola, F. Žilky, P. V. Škrabala 
a O. M. Petrů) sehrály zásadní roli na cestě od tradičních překlado-
vých typů (Bible kralické, Bible svatováclavské a katolických Bib-
lí 19. století) k novému pojetí biblického překládání jakožto díla 
týmového, mezikonfesního a mezinárodně zakotveného, které se 
pak poprvé výrazně uplatnilo v Českém ekumenickém překladu.

Měkká vazba s chlopněmi, 172 x 244 mm, 232 stran

SLEVA

SLEVA
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Český ekumenický komentář

je ediční řada ČBS, která navazuje na starozákonní komentáře k ekumenickému překladu, vydávané 
v letech 1969–1984. Cílem tohoto projektu je postupně představit ucelenou řadu novozákonních ko-
mentářů předních českých biblistů.

Tři hlavní rysy Českého ekumenického komentáře:
1. komentáře vycházejí z kritické exegeze v dialogu se současnou biblistikou,
2. usilují o obecnější srozumitelnost výkladu, aby se mohly stát pomůckou nejen pro teology, 

odborníky a studenty, ale pro každého zájemce,
3. ekumenická orientace komentářů je patrná ve výběru autorů a v konfesijní nepředjatosti 

jednotlivých výkladů.

LIST ŘÍMANŮM
Jan Roskovec

Po Prvním listu Tesalonickým, který je nejspíše nejstar-
ším novozákonním spisem, připravujeme v řadě Český 
ekumenický komentář další z významných novozákon-
ních dopisů – List Římanům. Na rozdíl od svých ostat-
ních dopisů se v tomto listu apoštol Pavel představuje 
ranému křesťanskému sboru, který se teprve chystá po-
prvé navštívit, a jeho učení zde tedy nemusí být dobře 
známé. 

Měkká vazba, 148 × 225 mm

Katalogové č.: 1962

měkká vazba

Čárový kód – EAN:

připravujeme

PŘIPRAVUJEME

Český 
ekumenický
komentář
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BibleČeský ekumenický komentář

ZJEVENÍ JANOVO
Jiří Mrázek

Zjevení Janovo je v  současnosti 
jednou z  nejoblíbenějších, zároveň 
však i  jednou z  vykladačsky nej-
obtížnějších knih Nového zákona. 
Významný český biblista Doc.  Jiří 
Mrázek, Th.D. shrnuje v dalším díle Českého ekumenického komentáře svou několika-
letou badatelskou i pedagogickou činnost věnovanou této biblické knize.

Měkká vazba, 148 x 225 mm, 256 stran

LIST EFEZSKÝM
Petr Pokorný, 
2. upravené vydání

První svazek nové komentářové řa-
dy, kterou připravují čeští teologo-
vé různých církví. Poprvé tak vy-
chází česká komentářová řada k no-
vozákonním knihám. Kvalitní pub-
likace určená teologům i laikům rozšířila počet českých odborných teologických knih.

Měkká vazba, 148 x 225 mm, 112 stran

Katalogové č.: 1958

měkká vazba

Čárový kód – EAN:

128 Kč
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Katalogové č.: 1960

měkká vazba

Čárový kód – EAN:

198 Kč
ČE

SK
Ý 

EK
U

M
EN

IC
KÝ

 K
O

M
EN

TÁ
Ř 

K 
N

O
VÉ

M
U

 Z
ÁK

O
N

U

Jiří Mrázek

ZJEVENÍ  
JANOVO

21

PRVNÍ LIST TESALONICKÝM
Mireia Ryšková

První list Tesalonickým je nejstarší Pavlův list a zároveň nejstarší kniha Nového záko-
na. Další díl z  výkladové řady Čes-
kého ekumenického komentáře. Ce-
lá řada je založena na  výsledcích 
současné biblistiky, usiluje o  obec-
nou srozumitelnost a ekumenickou 
orientaci.

Měkká vazba
148 x 225 mm, 150 stran

Katalogové č.: 1959

měkká vazba

Čárový kód – EAN:

128 Kč

EVANGELIUM 
PODLE MATOUŠE
Jiří Mrázek

V rozsáhlém textu doc. Mrázek po-
drobně seznamuje čtenáře s obsa-
hem Matoušova evangelia a pečlivě 
a srozumitelně vykládá i obtížné pa-
sáže. Komentář je určen nejen teologům či studentům teologie, ale rovněž širší čtenářské 
veřejnosti, která chce lépe pochopit biblické poselství.

Měkká vazba, 148 x 225 mm, 512 stran

Katalogové č.: 1961

měkká vazba

Čárový kód – EAN:

248 Kč

DOTISK
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Audio Bible

Audio
    Bible

VIDÍM TVÁ NEBESA…
VÝBĚR STAROZÁKONNÍCH ŽALMŮ 
V ČESKÉM EKUMENICKÉM PŘEKLADU

Katalogové č.: 6632

audio CD

Čárový kód – EAN:

49 Kč

BIBLE – NOVÝ ZÁKON
čte Jiří Hurta

Audio nahrávka Nového 
zákona v Českém ekume-

nickém překladu pořízená 
v  roce 1988 v  podání Jiřího 

Hurty teď nově vychází na jed-
nom CD ve formátu MP3.

Katalogové č.: 6600

audio CD MP3

Čárový kód – EAN:

78 Kč

Nahrávka je výsledkem spolupráce České biblické společnosti 
a Katedry autorské tvorby DAMU. Absolventi a studenti DAMU 

se pokusili přečíst 25 žalmů tak, aby vynikl především jejich 
obsah, totiž bez patosu a  hereckých manýr. Jejich přednes 
umocňuje hloubku textu pokorou a respektem, který z na-
studování čiší. 
Naším záměrem bylo vytvořit CD bez přemíry ruchů, CD 
určené především 
k rozjímání. 

Nahráv
a Ka

se 
o
u
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Bible

BIBLE – NOVÝ ZÁKON
Audio DVD

Dramatizovaná nahrávka Nového záko-
na na 1 DVD. Výběr novozákonních knih 
a kapitol umožňuje 28 vstupních obrazo-
vek (menu) s obrázky z Palestiny.

Délka nahrávky: více než 20 hodin. 
Bonus: celý Nový zákon ve formá-
tu MP3

VÝBĚR Z NOVÉHO 
ZÁKONA
Průřezové CD obsahuje výběr ka-
pitol typických pro každou z  27 
knih Nového zákona.

NARODIL SE 
NÁM SPASITEL – 
VÁNOČNÍ VÝBĚR
Vánoční příběh přímo z Bible. Od-
díly o narození Ježíše Krista podle 
Matouše a  Lukáše doplňují další 
úryvky z evangelií.

Katalogové č.: 6601

audio DVD + bonus: mp3

Čárový kód – EAN:

98 Kč

Katalogové č.: 6603

audio CD

Čárový kód – EAN:

39 Kč

Katalogové č.: 6604

audio CD

Čárový kód – EAN:

39 Kč

VÝHODNÁ CENA

VÝHODNÁ CENA

Audio Bible

ŽIVOT A DÍLO APOŠTOLA PAVLA
2 audio CD

Dvoudiskový komplet vydaný k roku apoštola Pavla. Předmluva Mons. ThLic. Vojtě-
cha Cikrleho, biskupa brněnského. 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 barevnými mapkami Pavlových mi-
sijních cest a textem biskupa Cikrleho a Dr. Brože.

Katalogové č.: 6605

2 audio CD

Čárový kód – EAN:

39 Kč

Ý Á
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Pro volný čas

BIBLICKÁ SUDOKU 2
Sudoku úlohy jsou vázané na otázky a úkoly založené na biblickém textu, které 
hravě zvládnete s pomocí nápovědy. Kniha Biblické sudoku nabízí jedinečné pro-
pojení tréninku vašich lo-
gických schopností a ob-
jevování Bible odpočin-
kovou formou.

Měkká vazba 
146 x 210 mm 
224 stran

Pro vol ný čas

MALÉ ÚVAHY
Jindřiška Kubáčová

Malé úvahy jsou knihou drobných zamyšlení, ve kterých Jindřiška Kubáčová před-
kládá čtenáři svůj pohled na  problémy a  nedostatky dnešního světa. Ve  svižně 
psaných úvahách hledí autor-
ka do  budoucnosti s  odhodlá-
ním ke každodenní práci na so-
bě a  na  svém bezprostředním 
okolí.

Pevná vazba s přebalem
130 x 180 mm, 104 stran

Katalogové č.: 7103

pevná vazba s přebalem

Čárový kód – EAN:

49 Kč

ULICE MÉHO DĚTSTVÍ
Jindřiška Kubáčová

Ulice mého dětství – osudy a  boje rodinných přátel i  letmých známých, drob-
ná vyprávění, příhody, které se zapsaly hluboko do autorčina srdce – díky jejímu 
vypravěčskému nadání ožíva-
jí i  před zrakem čtenáře tak 
bezprostředně, jako by byly 
ukryty někde v jeho vlastních 
vzpomínkách.

Pevná vazba s přebalem
130 x 180 mm, 96 stran

Katalogové č.: 7104

pevná vazba s přebalem

Čárový kód – EAN:

49 Kč

Katalogové č.: 4874

měkká vazba

Čárový kód – EAN:

49 Kč

SLEVA

SLEVA

SLEVA
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Pro volný čas

NEVĚSTA U STUDNY
Milostné příběhy Bible

Jak různé podoby může lidská láska mít, za-
chycuje Bible v mnoha příbězích. Přečtěte si 
výběr těch nejpůsobivějších z nich. Milost-
né příběhy Bible můžete koupit za stejnou 
cenu také v angličtině a němčině.

Měkká vazba, 100 x 165 mm, 192 stran

NA POČÁTKU BYLA VRAŽDA
Kriminální příběhy Bible

Kriminální příběhy Bible přinášejí převyprávění řady z nich jazykem současného člově-
ka a jako každá správná detektivka nabízejí napětí, boj dobra se zlem i konečné vítězství 
spravedlnosti. Kriminální příběhy Bible 
můžete koupit za stejnou cenu také v an-
gličtině a němčině.

Měkká vazba, 100 x 165 mm
224 stran

Liebesgeschichten 18 Kč Love Stories

Katalogové č.: 2603

Katalogové č.: 7100

Nevěsta u studny

Čárový kód – EAN:

Čárový kód – EAN:

49 Kč

Katalogové č.: 3908 Čárový kód – EAN:

18 Kč

Kriminalgeschichten 18 Kč Crime Stories

Katalogové č.: 2602

Katalogové č.: 7101

Na počátku byla vražda

Čárový kód – EAN:

Čárový kód – EAN:

49 Kč

Katalogové č.: 3907 Čárový kód – EAN:

18 Kč

SLEVA

SLEVA
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Cizojazyčné Bible

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 
původních předmluv a  vysvětlivek ke kritické-
mu aparátu z  pera předního českého bohemisty 
dr. Josefa Šimandla.

Pevná šitá vazba, 133 x 187 mm, 1760 stran

Katalogové č.: 4126

pevná šitá vazba

Čárový kód – EAN:

980 Kč

aby se splnilo, co řekl Hospodin m ústy proroka: 23 ‚Hle, 
panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,‘ to 
jest přeloženo ‚Bůh s námi‘. 24 Když se Josef probudil ze 
spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal 
svou manželku k sobě. 25 Ale nežili spolu n, dokud neporo-
dila syna o; a dal mu jméno Ježíš.

Klanění mudrců

2  Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále 
Heroda, hle, mudrci p od východu se objevili v  Jeru-

zalémě a ptali se: 2 „Kde je ten právě narozený král Židů? 
Viděli jsme na východě jeho hvězdu a  přišli jsme se mu 
poklonit.“ 3 Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním 
celý Jeruzalém; 4 svolal proto všechny velekněze a zákoníky 
lidu a  vyptával se jich, kde se má Mesiáš q narodit. 5 Oni 
mu odpověděli: „V  judském Betlémě; neboť tak je psáno 
u proroka:

 6 ‚A ty, Betléme, v zemi judské,
zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými,
neboť z tebe vyjde vévoda,
který bude pastýřem mého lidu, Izraele.‘“

7 Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se 
jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do 
Betléma a řekl: 8 „Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; 
a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel po-
klonit.“ 9 Oni krále vyslechli a dali se na cestu.

A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, 
až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. 10 Když spatřili 

 m ř: Pán (pod. v. 24)  n ř: nepoznal ji  o var: + svého prvorozeného  p ř: má-
gové (pod. vv. 7.16)  q ř: Kristus 

 Iz 7,14

 L 2,7.21

 L 2,4; 1,5
1Kr 5,10

 Nu 24,17
Jr 23,5

 J 7,42

 Mi 5,1
2S 5,2

 L 2,10

66 67EVANGELIUM PODLE MATOUŠE EVANGELIUM PODLE MATOUŠE Mt 2,10Mt 1,23
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Cizojazyčné Bible

SEPTUAGINTA
Původní text řecké Bible není znám, 
nejstarší ucelené rukopisy jsou ze 
4.  století. Nevychází z  masoretských, 
ale starších textů, což dotvrzují obje-
vy v  Kumránu. Současná podoba to-
hoto textu Septuaginty je dílem Al-
freda Rahlfa.

Pevná vazba, 125 x 190 mm, 1500 stran

BIBLIA 
SACRA VULGATA
Biblia Sacra Vulgata je latinským pře-
kladem celé Bible. Původní text pře-
kladu pochází ze 4. – 5. století., inicio-
val jej a velkou část přeložil Jeroným. 
Základem tohoto vydání je text „Jero-
nýmova překladu“, který je několikrát upravený a revidovaný.

Pevná vazba, 135 x 190 mm, 1980 stran

BIBLIA HEBRAICA STUTTGARTENSIA
Hebrejský text vychází z Leningradské-
ho kodexu (B19a). Obsahuje kritický apa-
rát, masoretské poznámky a odkazy na 
masoru magnu (edice G. E. Weila), úvod-
ní text, klíč k latinským výrazům, zkrat-
kám a dalším symbolům vyskytujícím se 
v kritickém aparátu (anglicky, německy).

Pevná vazba, 135 x 190 mm, 1574 stran

Katalogové č.: 4111

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

1500 Kč

stran

Katalogové č.: 4311

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

1550 Kč

Katalogové č.: 4211

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

1800 Kč

NOVUM 
TESTAMENTUM 
GRAECE 28
Dvacáté osmé vydání řeckého Nové-
ho zákona Nestle-Aland. Toto vydání 
představuje novou koncepci, zapraco-
vává nové vědecké poznatky.

Pevná vazba, 185 x 130 mm, 895 stran

Katalogové č.: 4129

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

890 Kč

TIP ČBS

! Novum Testamentum Graece 4. revidované vydání (4120)
Původní cena 890 Kč
v doprodeji 390 Kč

SLEVA
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Cizojazyčné Bible

Katalogové č.: 4326

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

690 Kč

CHAMIŠA CHUMŠEJ TORA 
– PĚT KNIH MOJŽÍŠOVÝCH

Paralelní hebrejský a  český text. Z  hebrej-
štiny přeložil vrchní pražský a zemský rabín 
Efraim Sidon. Vydal Sefer s.r.o., naklada-
telství Federace židovských obcí v  České 
republice v  roce 2012. Vytištění zprostřed-
kovala Česká biblická společnost.

Současné hebrejsko-české vydání Chamiša 
chumšej Tora – Pěti knih Mojžíšových přiná-
ší úplný hebrejský text tohoto základního 
textu judaismu spolu s  paralelně tištěným 
českým překladem, který v  letech 1998–
2012 vytvořil vrchní zemský a pražský rabín 
Efraim Sidon. Hebrejský text i překlad jsou 
rozděleny do kapitol a  členěny do týden-
ních oddílů (parašiot), předčítaných bě-
hem ranní modlitby o šabatu. Biblický text 
je doplněný haft arami (čtením z  proroků) 
k jednotlivým týdenním oddílům Pěti knih 
Mojžíšových, tak jak se recitují při šabatové 
bohoslužbě.

Zachovat maximální věrnost hebrejskému 
originálu umožňuje rabi Sidonovi mnohale-
té studium hebrejské bible, znalost rabínské 
tradice výkladu jejího textu a v neposlední 
řadě i  skutečnost, že patří k  uznávaným 
autorům českého jazyka. Výsledkem jeho 
práce je překlad, který tomu, kdo jej bude 
studovat nebo i  jen číst, umožní svou pů-
vodností, odvahou a  vnitřní pravdivostí 
větší blízkost a  hlubší pochopení tohoto 
základního biblického textu.

Pevná vazba, 120 x 175 mm, 1200 stran

První kniha Mojžíšova. Kapitola 1 

 2 

13 Byl ve er a bylo jitro, t etí den.  

14 B h ekl: „V klenb  nebes bu tež svítilny k odd lení 
dne od noci a pro znamení a k ur ení svátk , dn  a rok !  

15 A budou svítilnami k osvícení zem !“, a tak se stalo.  

16 B h u inil dv  ty velké svítilny, velkou svítilnu k vlád  
denní a k no ní vlád  malou svítilnu a hv zdy.  

17 B h je umístil do klenby nebes, aby osv tlovaly zemi.  

18 A aby vládly dnem a nocí a odd lovaly sv tlo od tmy, 
a B h vid l, že je to dob e.  

19 Byl ve er a bylo jitro, tvrtý den. 

20 B h ekl: „Hemžete se, vody, hemžením živé duše 
a ptactvo a  poletuje nad zemí na nebeské klenb !“  

21 A B h stvo il ty velké ješt ry i veškerou plazící se ži-
vou duši, již vody rozmnožily podle jejích druh , a všech-
no ok ídlené ptactvo po jejích druzích, a B h vid l, že je 
to dob e.  

22 B h jim požehnal, ka: „Bu te plodní a množte se 
a napl te vody v mo ích a ptactvo a  se rozmnožuje na 
zemi!“  

23 Byl ve er a bylo jitro, pátý den.  

24 B h ekl: „Vyve , zem , živou duši všeho druhu, doby-
tek a plazy a zemskou zv  každého druhu!“, a tak se stalo. 

25 B h u inil zemskou zv  jejího druhu, dobytek jeho 
druhu a pozemské plazy po jejich druzích a B h vid l, že 
je to dob e.  

 2 
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STUTTGARTER ELEKTRONISCHE STUDIENBIBEL
DVD-ROM, jehož součástí je: Biblia Heb-
raica Sutt gartensia (BHS), Biblia Hebrai-
ca Quinta (BHQ), Greek New Testament 
(GNT), Novum Testamentum Graece – 
Nestle-Aland 27. vydání (NA27), Septu-
aginta a Vulgata.

Cizojazyčné Bible

BIBLIA HEBRAICA QUINTA
BHQ – Biblia Hebraica Quinta je pátou v sérii BH (Biblia Hebraica).
Text vychází z tzv. Leningradského kodexu, nejstaršího kompletního rukopisu. Obsahuje kri-
tický aparát, masoretské poznámky (masora magna i masora parva). Rozvržení poetických 
textů odpovídá co nejvíce masoretskému záměru.

Měkká vazba, 158 x 237 mm

Katalogové č.: 4317

DVD-ROM 

Čárový kód – EAN:

1490 Kč

THE GOSPEL OF 
THOMAS
ORIGINAL TEXT 
WITH COMMENTARY

V této knize Dr. Uwe-Karstena 
Plische najdete kromě textů 
v klasických jazycích také jejich překlad do angličtiny a anglický komentář. 
Publikace obsahuje také úvodní studii, kompletní koptský text, řecké frag-
menty a logia včetně paralelních textů kanonických evangelií.

Pevná vazba, formát 240 x 155 mm, 282 stran

h ř kl d d l č l ký k ář

Katalogové č.: 4134

pevná vazba 

Čárový kód – EAN:

980 Kč

NOVINKA

Deutheronomy 390 Kč

Katalogové č.: 4336

Katalogové č.: 4335

Megilloth

Čárový kód – EAN:

Čárový kód – EAN:

390 Kč

The Twelve Minor Prophets 390 Kč

Katalogové č.: 4339 Čárový kód – EAN:

Judges 390 Kč

Katalogové č.: 4340 Čárový kód – EAN:

Ezra and Nehemiah

Katalogové č.: 4338 Čárový kód – EAN:

390 Kč

Proverbs

Katalogové č.: 4337 Čárový kód – EAN:

390 Kč

K
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Bible

HOLY BIBLE
NEW INTERNATIONAL VERSION

Velmi rozšířený překlad, který klade dů-
raz na mezinárodní a  ekumenický cha-
rakter. Jedná se o volnější překlad Bible 
bez DT, text ve dvou sloupcích.

Pevná vazba, 135 x 205 mm
1262 stran

BibleBible v angličtině

GOOD NEWS BIBLE
Volný překlad do dnešní angličtiny, pů-
vodně určený především pro čtenáře, 
pro něž není angličtina mateřským ja-
zykem.

Pevná vazba, 135 x 250 mm 
1400 stran

THE NEW JERUSALEM BIBLE
Revidovaný text Jeruzalémské bible 
(1966), překlad z  francouzštiny do  ang-
ličtiny byl pořízen anglickými dominiká-
ny (1985). Na rozdíl od prvního překladu 
do  angličtiny neužívá moderní, ale bib-
lické angličtiny. Bez poznámek.

Pevná vazba, 110 x 152 mm
1463 stran

Katalogové č.: 3108

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

700 Kč

Katalogové č.: 3114

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

490 Kč

EAN není k dispozici

KAPESNÍ VYDÁNÍ

Katalogové č.: 3413

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

490 Kč

ČESKO-ANGLICKÝ NOVÝ ZÁKON
ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD A NEW INTERNATIONAL VERSION

Publikace je určena těm čtenářům, kteří 
chtějí porovnávat biblický text ve dvou 
významných překladech – v  Českém 
ekumenickém překladu a  New Interna-
tional Version.

Pevná vazba, 95 x 170 mm
800 stran

Katalogové č.: 1316

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

199 Kč

HOLY BIBLE
REVISED STANDARD VERSION

Revision Standard version je revizí 
Amerického překladu Standard Versi-
on z roku 1901, který revidoval původní 
King James Version z roku 1611.

Pevná vazba,  155 x 110 mm
1087 stran

KAPESNÍ VYDÁNÍ

Katalogové č.: 3203

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

390 Kč
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DIE BIBEL
EINHEITSÜBERSETZUNG

Společný překlad Katolického biblického 
díla, Biblické společnosti a Rady evange-
lických církví. Vydání včetně deuteroka-
nonických knih. Text žalmů a Nového zá-
kona v ekumenickém překladu.

Pevná vazba, 150 x 212 mm
1456 stran

DIE BIBEL
GUTE NACHRICHT FÜR DICH

Vydání je určeno především mladým. 
Kromě biblického textu obsahuje 90 
stran praktických příloh, např. plán na 
přečtení Bible za jeden rok, mapy, tabul-
ky, historická fakta a další.

Pevná vazba, 180 x 120 mm, 1592 stran

DIE BIBEL
LUTHER

4. vydání z roku 1990 obsahuje také slov-
níček a mapy.

Pevná vazba, 214 x 138 mm 
1296 stran

DIE BIBEL
GUTE NACHRICHT

Překlad Gute Nachricht je misijním pře-
kladem v dnešní němčině. Vydání bez 
deuterokanonických knih.

Pevná vazba, 120 x 82 mm
1504 stran

NEUE JERUSALEMER 
BIBEL
Ekumenický překlad Einheitsüberse-
tzung s komentáři k Jeruzalémské bibli. 
Vydání z roku 1985.

Pevná vazba, 204 x 115 mm 
1878 stran

 Bible v němčině

Katalogové č.: 2106

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

248 Kč

Katalogové č.: 2110

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

570 Kč

Katalogové č.: 2101

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

78 Kč

Katalogové č.: 2202

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

178 Kč

EAN není k dispozici

Katalogové č.: 2301

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

590 Kč

EAN není k dispozici

KAPESNÍ VYDÁNÍ

KAPESNÍ VYDÁNÍSLEVA
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BibleCizojazyčné Bible

Біблія
UKRAJINSKÁ BIBLE

Bible v ukrajinštině uspořádaná do vdou 
sloupců s křížovými odkazy umístěnými 
mezi sloupci. Vydala Ukrajinská Biblická 
společnost v roce 2011..

Měkká vazba, 110 x 180 mm
1552 stran

LA BIBLE EN FRANÇAIS COURANT
Interkonfesní překlad, který obsahuje 
také úvody k biblickým knihám, komen-
táře, slovníček a mapy.

Pevná vazba, 180 x 115 mm 
1600 stran

LA BIBLIA DE ESTUDIO
Přímý ekumenický překlad do španělšti-
ny z původních biblických jazyků vyda-
la v roce 2007 Španělská biblická spo-
lečnost.

Měkká vazba, 179 x 116 mm 
2095 stran

Katalogové č.: 5132

měkká vazba

Čárový kód – EAN:

500 Kč

Katalogové č.: 5216

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

480 Kč

Katalogové č.: 5236

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

980 Kč

LA SACRA BIBBIA
VERSIONE NUOVA RIVEDUTA

Biblický text v  italštině bez DT vychá-
zí z klasické verze Giovanniho Diodati-
ho (1607). Nová revidovaná verze z roku 
1994 navazuje na revizi z roku 1924, ve-
denou profesorem Luzzim.

Pevná vazba, 145 x 210 mm
1278 stran

Katalogové č.: 5225

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

590 Kč

SVÄTÉ PÍSMO
Slovenská katolická Bible s  deuteroka-
nonickými knihami. Vydal Spolok svä-
tého Vojtecha.

Pevná vazba, 148 x 210 mm 
1616 stran

Katalogové č.: 5113

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

550 Kč

EAN není k dispozici
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Výprodej za skvělé ceny

Nevěsta u studny 
(7100)
Milostné příběhy 
Bible
Katalog strana 47
Původní cena 90 Kč
v doprodeji 49 Kč

2CD Život a dílo 
apoštola Pavla (6605)
Katalog strana 45
Původní cena 69 Kč
v doprodeji 39 Kč

The Bible in Cultural 
Context (3905)
Původní cena 50 Kč
v doprodeji 10 Kč

Na počátku byla 
vražda (7101)
Kriminální příběhy 
Bible
Katalog strana 47
Původní cena 90 Kč
v doprodeji 48 Kč

Biblická sudoku 2 
(4874)
Katalog strana 46
Původní cena 98 Kč
v doprodeji 49 Kč

Vzpomínky biblického 
kolportéra (1834)
Původní cena 68 Kč
v doprodeji 29 Kč

55katalog 2013



Jak si můžete zakoupit naše zboží
• ve všech dobrých knihkupectvích
• v prodejně Dům Bible, Náhorní 12, 182 00 Praha 8 (viz mapka)
• v prodejně Biblepoint – Pavel Nebojsa, OD Klášter, Josefská 1, Brno
• objednat v internetovém obchodě www.bibleshop.cz
• objednat e-mailem na adrese obchod@dumbible.cz
• objednat telefonicky na čísle 284 693 926

Informace pro knihkupce
Celoplošnou distribuci našich knih zajišťují tyto distribuční fi rmy (v abecedním pořadí):
Karmelitánské nakladatelství, s. r. o., PEMIC Books, a. s., Návrat domů, o. s., Pavel Nebojsa

Adresa a kontakty ČBS
Dům Bible
Náhorní 12
182 00 Praha 8–Kobylisy

Telefon: 284 693 926
E-mail: obchod@dumbible.cz
Internet: www.dumbible.cz
Internetový obchod
www.bibleshop.cz

Prodejní doba v Domě Bible
Po–Čt: 9–17 hodin
Pá: 9–14 hodin
Prodejní doba v Biblepointu
Po–Pá: 9–18 hodin

Brněnský Biblepoint
Biblepoint je místo, kde seženete všechna dostupná vydání Bible ve 
všech současných překladech. Díky úzké spolupráci s Českou biblickou 
společností zde můžete koupit Bible a biblické texty nejen v češtině, 
ale také v biblických, klasických i moderních jazycích. 

V brněnském Biblepointu je možné vyzvednout knihy nakladatelství 
Česká biblická společnost, objednané prostřednictvím internetového ob-
chodu www.bibleshop.cz.

Biblepoint Pavla Nebojsy je otevřen od pondělí do pátku od 9:00 do 18:00 v přízemí 
Obchodního domu Klášter přímo v centru Brna (Josefská 1).

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


