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Bible

1034

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

— Činnost v Kafarnaum

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

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

— O bezvýhradném následování 
Ježíše

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

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

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

— Utišení bouře

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

— Uzdravení posedlých v Gadaře

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

— Uzdravení ochrnutého

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

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

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

— Povolání celníka

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

11 Ž 107,3

12 L 13,28–29;

Mt 13,42.50; 22,13; 

24,51; 25,30

13 Mt 9,22; 15,28; 

17,18

14–17 Mk 1,29–34;

L 4,38–41

16 Mt 4,24; 14,35; 

15,30

17 Iz 53,4

18–22 L 9,57–62

21 1Kr 19,20

23–27 Mk 4,35–41;

L 8,22–25

26 Ž 65,8; 89,10; 

107,29;

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

28–34 Mk 5,1–20;

L 8,26–39

29 Mk 1,24;

1Kr 17,18

9,1–8 Mk 2,1–12;

L 5,17–26

2 L 7,48

4 Mt 12,25;

J 2,25

9–13 Mk 2,13–17;

L 5,27–32

9 Mt 4,19; 8,19.22

10 Mt 21,31; 11,19

11 L 15,1–2

r  var: veliké zástupy

s  ř: Učiteli

t  spas

u  var: gergesenské

v  pohřebních jeskyň

x  var: + Ježíši

y  var: zahubit

z  ř: Učitel

a  povolat

b  var: k pokání

M A T O U Š  8 – 9

Bible bez DT

Nová
vydání Bible

OBÁLKY SE PŘIPRAVUJÍ

BIBLE BEZ DT – STŘEDNÍ FORMÁT
Český ekumenický překlad

Dlouho očekávané vydání oblíbeného formátu Bible bez deutero-
kanonických knih. Toto vydání zahrnuje nejen veškeré dosavadní 
revize textu, ale také novou, přehlednější grafi ckou úpravu, dobře 
čitelnou v různých formátech. Hlavní text je ve dvou sloupcích, po-
známky jsou umístěny dole pod textem a odkazy na vnějších okra-
jích stránek. Nová sazba přináší přehledněji uspořádané chronolo-
gické tabulky ke Starému i Novému zákonu a mapy.

Více variant vazby, 135 × 178 mm, 1232 stran
Katalogová č. 1172 a 1173 mají orientační výřezy
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velikou víru jsem v Izraeli nen
11 Pravím vám, že mnozí od výc
přijdou a budou stolovat s Ab
kem a Jákobem v království ne
synové království budou vyvrže
tam bude pláč a skřípění zubů
Ježíš setníkovi: „Jdi, a jak jsi u
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14 Když Ježíš vstoupil do dom4
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j jí k h čk ji il

11 Ž 107,3

12 L 13,28–29;

Mt 13,42.50; 22,13; 

24,51; 25,30

13 Mt 9,22; 15,28; 

17,18

14–17 Mk 1,29–34;
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17 Iz 53,4

18–22 L 9,57–62
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23–27 Mk 4,35–41;
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Katalogové č.: 1170

pevná vazba, vínová

Čárový kód – EAN:

480 Kč

VARIANTY OBÁLKY

Katalogové č.: 1172

měkká vazba, hnědá, zip, výřezy

Čárový kód – EAN:

780 Kč

Katalogové č.: 1173

luxusní, pravá kůže, černá, zl. ořízka, krabička

Čárový kód – EAN:

980 Kč
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o  níž ti povím!“ 3 3 Za časného jitra osedlal 
tedy Abraham osla, vzal s sebou dva své slu-
žebníky a  svého syna Izáka, naštípal dříví 
k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž 
mu Bůh pověděl. 4 4 Když se Abraham tře-
tího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, 
5 5 řekl služebníkům: „Počkejte tu s oslem, já 
s  chlapcem půjdeme dále, vzdáme poctu 
Bohu a  pak se k  vám vrátíme.“ 6 6 Abraham 
vzal dříví k oběti zápalné a vložil je na svého 
syna Izáka; sám vzal oheň a obětní nůž. A šli 
oba pospolu. 7 7 Tu Izák svého otce Abrahama 
oslovil: „Otče!“ Ten odvětil: „Copak, můj 
synu?“ Izák se otázal: „Hle, oheň a dříví je 
zde. Kde však je beránek k zápalné oběti?“ 
8 8 Nato Abraham řekl: „Můj synu, Bůh sám si 
vyhlédne beránka k oběti zápalné.“ A šli oba 
spolu dál.

9 9 Když přišli na místo, o němž mu Bůh 
pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, 
narovnal dříví, svázal svého syna Izáka 
do kozelce a  položil ho na oltář, nahoru 
na dříví. 10 10 I  vztáhl Abraham ruku po 
obětním noži, aby svého syna zabil jako 
obětního beránka. 11 11 Vtom na něho z nebe 
volá Hospodinův posel: „Abrahame, Ab-
rahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“ 12 12 A posel 
řekl: „Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu 
nedělej! Právě teď jsem poznal, že jsi bo-
habojný, neboť jsi mi neodepřel svého je-
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BIBLE S DT – MALÝ FORMÁT
SE ZIPEM A ORIENTAČNÍMI 
VÝŘEZY
Český ekumenický překlad

Vydání včetně deuterokanonických knih v plátně se 
zipem ocení každý, kdo nosí Bibli v kabelce, tašce, 
kufříku nebo batohu. Už se nestane, že by se vám 
stránky Bible poškodily. Knihu zkrátka zavřete 
a zapnete na zip jako kufřík nebo tašku. Orientační 
výřezy usnadňují hledání konkrétní biblické knihy. 
Toto vydání zahrnuje nejen veškeré dosavadní re-
vize textu, ale také novou, přehlednější grafi ckou 
úpravu.

Více variant obálky, 115 × 152 mm, 1392 stran,
katalogová č. 1155 a 1156 mají orientační výřezy

p „
Ten odvětil: „Tu jsem
zt
á
ebeb

Katalogové č.: 1144

měkká vazba, maskáčové plátno

Čárový kód – EAN:

490 Kč

Katalogové č.: 1155

měkká vazba, jeans, výřezy

Čárový kód – EAN:

590 Kč

Katalogové č.: 1156

měkká vazba, hnědá, výřezy

Čárový kód – EAN:

620 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 Kč

Bible – malý formát se zipem
IDEÁLNÍ NA CESTY

ukázka sazby 
v poměru 1:1

NOVINKA
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BibleBible – malý formát

  BIBLE S DT – 
MALÝ FORMÁT
Český ekumenický překlad

Vydání včetně deuterokanonických knih. 
 Toto vydání zahrnuje nejen veškeré do-
savadní revize textu, ale také novou, pře-
hlednější grafi ckou úpravu, dobře čitelnou 
v různých formátech. Hlavní text je ve dvou 
sloupcích, poznámky jsou umístěny dole pod 
textem a odkazy na vnějších okrajích stránek. 
Nová sazba přináší přehledněji uspořádané 
chronologické tabulky ke Starému i Novému 
zákonu a mapy.

Pevná vazba, 115 × 152 mm, 1392 stran

BIBLE S DT – MALÝ FORMÁT
Český ekumenický překlad

Vydání včetně deuterokanonických knih. Toto vydání zahrnuje nejen veš-
keré dosavadní revize textu, ale také novou, přehlednější grafi ckou úpra-
vu, dobře čitelnou v  různých formátech. Hlavní text je ve dvou sloupcích, 
poznámky jsou umístěny dole pod textem a odkazy na  vnějších okrajích 
stránek. Nová sazba přináší přehledněji uspořádané chronologické tabulky 
ke Starému i Novému zákonu a mapy.

Měkká vazba, umělá kůže se zl. ořízkou, 115 × 152 mm, 1392 stran

UMĚLÁ KŮŽE
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VÝHODNÁ CENA

Katalogové č.: 1118

pevná vazba, vínová koženka

Čárový kód – EAN:

460 Kč

Katalogové č.: 1119

pevná vazba, motiv ABC

Čárový kód – EAN:

420 Kč

Katalogové č.: 1120

pevná vazba, motiv vitráže

Čárový kód – EAN:

420 Kč

Katalogové č.: 1121

měkká vazba, umělá kůže se zl. ořízkou

Čárový kód – EAN:

580 Kč

VARIANTY OBÁLKY

5katalog 2015–2016



Bible s magnetickou klopou

BIBLE S DT – MALÝ FORMÁT 
S MAGNETICKOU KLOPOU
Český ekumenický překlad

Nové vydání Bible v malém formátu, tentokrát s magnetickou klopou, 
která brání poškození stránek, zdařile spojuje elegantní vzhled s prak-
tičností. Novinkou jsou orientační výřezy, které umožňují snadnější 
vyhledávání jednotlivých knih.
Vydání Českého ekumenického překladu včetně deuterokanonických 
knih v umělé kůži s magnetickou klopou ocení každý, kdo nosí Bibli 
v kabelce, tašce, kufříku nebo batohu. Toto vydání zahrnuje veškeré 
dosavadní revize textu, překladatelské úvody k jednotlivým knihám, 
odkazy na podobná místa a přehledné chronologické tabulky a mapy.

Měkká vazba, orientační výřezy, 113 × 149 mm, 1392 stran

Bible 
s magnetickou 
klopou

Katalogové č.: 1117

měkká vazba, umělá kůže

Čárový kód – EAN:

 670 Kč

VARIANTY OBÁLKY

Katalogové č.: 1116

měkká vazba, umělá kůže

Čárový kód – EAN:

670 Kč

Katalogové č.: 1115

měkká vazba, umělá kůže

Čárový kód – EAN:

670 Kč

NOVINKA
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Bible – malý formát

Novinka: 
měkká vazba 
s chlopněmi

BIBLE S DT – MALÝ FORMÁT
Český ekumenický překlad

Ekonomické vydání Bible v malém formátu včetně deuterokanonických 
knih. K dispozici je ve vkusné měkké vazbě s chlopněmi ve třech barevných 
variantách. Obsahuje text Bible v Českém ekumenickém překladu, který 
zahrnuje veškeré dosavadní revize textu, překladatelské úvody k jednotli-
vým knihám, odkazy na podobná místa a přehledné chronologické tabulky 
a mapy. Toto vydání je vhodné pro evangelizaci.

Měkká vazba, 115 × 152 mm, 1392 stran
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l Ozeáš Jóel Ámos                 Ab

k Sofonjáš Ageus Zacharjáš Mal

Katalogové č.: 1157

měkká vazba, antracitová

Čárový kód – EAN:

320 Kč

VARIANTY OBÁLKY

Katalogové č.: 1158

měkká vazba, červená

Čárový kód – EAN:

320 Kč

Katalogové č.: 1159

měkká vazba, modrá

Čárový kód – EAN:

320 Kč
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Ester Jób Žalmy Přísloví Kazateáš Pláč Jeremjášův Ezechiel DaMicheáš Nahum Abakuk Sofojáš Júdit Přídavky k Ester Knivky k Danielovi První makabej     Marek Lukáš Jan Skutky apm Druhá Korintským Galatskýmní Tesalonickým Druhá Tesalooteovi Titovi Filemonovi Židůmhý list Petrův První list Janův Dt Judův Zjevení Janovo Genesinomium Jozue Soudců Rút Prvvní královská Druhá královskáomenon Bible Ezdráš Nehemjášeň Šalomounova Izajáš JeremjáOzeáš Jóel Ámos                 Abdiofonjáš Ageus Zacharjáš Malac
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VÝHODNÁ CENANOVINKA
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BIBLE S DT – 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 tabulky 
ke  Starému i  Nové-
mu zákonu a mapy.

Více variant 
obálky,

135 × 178 mm,
1408 stran

Katalogové č.: 1126

pevná vazba, vínová koženka

Čárový kód – EAN:

480 Kč

Katalogové č.: 1127, motiv Říp 1127/R

pevná vazba, motivy rukopisy, kostel, Říp – uvést

Čárový kód – EAN:

380 Kč

Katalogové č.: 1126/K

měkká vazba, umělá kůže

Čárový kód – EAN:

580 Kč

VARIANTY OBÁLKY

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 přísahybb), 
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

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 

17 

a 
b 

V
j
g
n
d

Á

p
c
k
m

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 × 178 mm,
1408 stran

Katalogové č.: 1141

měkká vazba

Čárový kód – EAN:

420 Kč

VÝHODNÁ CENA

VÝHODNÁ CENA VÝHODNÁ CENA

Bible – střední formát

Katalogové č.: 1140

měkká vazba

Čárový kód – EAN:

398 Kč

VÝHODNÁ CENA

ukázka sazby 
v poměru 1:1

POSLEDNÍ KUSY

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 × 178 mm,
1408 stran

VYDÁNÍ V MĚKKÉ VAZBĚ

8 www.bibleshop.cz



Bible

18 

19 

20 

21 

22 a

23 

ně 
24 Ab-

at.“ 
25 dni 

íci 
26 m, 

em 
27 am 

olu 
28 da 

29 ek 
mi, 

30 dm 
em 

31 sto 
b že 

32 vy 
ho 

mě. 
33 ek 

ěč-
34 mi 

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 Když přišli na místo, o 
pověděl, vybudoval tam A
narovnal dříví, svázal své
do kozelce a  položil ho na
na dříví. 10 I  vztáhl Abra
obětním noži, aby svého s
obětního beránka. 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 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 S DT – JEDNOSLOUPCOVÁ
Český ekumenický překlad

Vydání včetně deuterokanonických knih. Biblický text je v jednom 
sloupci s odkazy na vnějším okraji stránky a s poznámkami v dolní 
části pod hlavním textem. Toto uspořádání společně s maximálním 
zvýrazněním pořadí kapitol a  veršů umožňuje rychlé vyhledávání 
a snadnou orientaci v biblickém textu. Na konci knihy jsou barevné 
mapy a plánky Jeruzaléma. Nové revidované vydání.

Pevná vazba, 125 × 182 mm, 1814 stran

Katalogové č.: 1129

pevná vazba, hnědá koženka

Čárový kód – EAN:

 380 Kč

Katalogové č.: 1128

pevná vazba, hnědá koženka

Čárový kód – EAN:

 350 Kč

BIBLE BEZ DT – JEDNOSLOUPCOVÁ
Český ekumenický překlad

Vydání bez deuterokanonických knih. Biblický text je v  jednom 
sloupci s odkazy na vnějším okraji stránky a s poznámkami v dolní 
části pod hlavním textem. Toto uspořádání společně s maximálním 
zvýrazněním pořadí kapitol a veršů umožňuje rychlé vyhledávání 
a  snadnou orientaci v  biblickém textu. 
Na konci knihy jsou barevné ma-
py a plánky Jeruzaléma. Nové 
revidované vydání.

Pevná vazba, 
125 × 182 mm,
1580 stran

ukázka sazby 
v poměru 1:1
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Bible – velký formát

BIBLE S DT – VELKÝ FORMÁT
Český ekumenický překlad

Vydání včetně deuterokanonických knih. Toto vydání zahrnuje nejen veškeré do-
savadní revize textu, ale také novou, přehlednější grafi ckou úpravu, dobře čitelnou 
v různých formátech. Hlavní text 
je ve  dvou sloupcích, poznám-
ky jsou umístěny dole pod tex-
tem a  odkazy na  vnějších okra-
jích stránek.

Měkká vazba, 155 × 207 mm,
1392 stran

Katalogové č.: 1136/K

měkká vazba, umělá kůže

Čárový kód – EAN:

680 KčUMĚLÁ KŮŽE

VÝHODNÁ CENA

BIBLE S DT – 
VELKÝ FORMÁT

Český ekumenický překlad

Vydání včetně deuterokanonických knih. Toto 
vydání zahrnuje nejen veškeré dosavadní revi-
ze 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 odkazy na vnějších okrajích stránek. Nová sazba přináší přehledněji 
uspořádané chronologické tabulky ke Starému i Novému zákonu a mapy.

Pevná vazba, koženka, 155 × 207 mm, 1392 stran

Č

V
vy
ze 
úúpr
HHla

18 

19 

20 Když 
učišt-

21 a jeho 

am 
země.

22 a velitel 
ou ve 

23 ísahej 
o ná-

jaké 
mně 

24 24 Ab-
ahat.“ 

25 tudni 
ebníci 

26 evím, 
á jsem 

27 aham 
spolu 

28 tád
29 

30 

31 
b

32 

33 

34 

1 

2 

3 

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

bět í ži b
11 

12 

13 

14 

15 
16 

17 

a 
b 

ukázka sazby 
v poměru 1:1

oběti z
sám vz
u. 7 7Tu Iz
če!“ Te
se otá

ak je b
ham ře
eránk

řišl

z
z
z
e

á
b

ře
ka

šl

zh
n
p
se k
bě i

k

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

POSLEDNÍ KUSY
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Bible – rodinná

BIBLE S DT – RODINNÁ
Český ekumenický překlad

Vydání včetně deuterokanonických knih, s rodinnou kro-
nikou. Nová revize textu z  roku 2000. Mimo text 
Starého a  Nového zákona obsahuje krátké úvody 
keStarému aNovému zákonu, předmluvu kardi-
nála M. Vlka a  synodního seniora P.  Smetany, 
předmluvu sv. Konstantina Cyrila kslovanskému 
překladu Evangeliáre apředzpev sv.Konstantina 
Cyrila k slovanskému překladu Čtveroevangelia. 

Na  konci knihy jsou umístěny chronologické přehledy, tabulky měr 
a vah a pěkné barevné mapy.

Pevná vazba, 195 × 260 mm, 1408 stran

Rodinná 
 Bible

ou kro-
text

ody 
-

posvátné chleby, ačkoli to ne
mu ani těm, kdo ho provázeli

m? 5 A nečetli jste v Zákoně, že
chrámě porušují sobotu, a p
y? 6 Pravím vám, že zde je víc 
yste věděli, co znamená ‚mil
ne oběť‘, neodsuzovali byst

ť Syn člověka je pánem nad

— Uzdravení v sobotu

dtud šel dál a přišel do jejich
tam člověk s odumřelou d ruk

žíše: „Je dovoleno v sobotu uz
ho totiž obžalovat. 11 On jim ře
z vás měl jedinou ovečku, a o
tu spadla do jámy, neuchopil
12 A oč je člověk cennější než o
leno v sobotu činit dobře.“ 13 
lověku: „Zvedni tu ruku!“ Zve

VÝHODNÁ CENA

ukázka sazby 
v poměru 1:1

tam člověk 
še: „Je dovo

totiž obžal
s měl jed

dla do
člov

ta
še

to
s m

dla
člo

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

BIBLE BEZ DT – RODINNÁ
Český ekumenický překlad

Vydání bez deuterokanonic-
kých knih.

Pevná ruční vazba, 
vínové plátno, 210 × 265 mm,
1152 stran

Katalogové č.: 1107

pevná ruční vazba, vínové plátno

Čárový kód – EAN:

1090 Kč

PŘIPRAVUJEME
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BibleSlovo na cestu s poznámkami

SLOVO NA CESTU 
– BIBLE S POZNÁMKAMI

je čtivý, jasný a srozumitelný překlad 
Bible. Převádí do současné moderní češ-
tiny teologické výrazy a formulace, které 
mohou být dnešnímu člověku vzdálené. 
Pomáhá tak čtenáři pochopit myšlenky 
a smysl původního biblického textu.
Praktické aplikační poznámky jsou spolu 
s dalšími doprovodnými materiály upra-
veny podle oblíbené Life Application Bible. 
Za českým vydáním poznámek, dopro-
vodných materiálů a biblického textu je 
společný záměr – upřednostnit srozumi-
telnost před doslovností a osobní přijetí 
před neosobní informací. Všechny tři kni-
hy spojuje kromě stejného biblického tex-
tu rovněž moderní grafi cká úprava včet-
ně světově proslulých ilustrací od Annie 
Vallottonové.

Pevná vazba, 167 × 235 mm, 1936 stran, 
dvoubarevný tisk s ilustracemi

S
–

je
B
ti
m
P
a 
P
s 
v
Z
v
sp
te
p
h
tu
n

Slovo na cestu 
s poznámkami
DOTISK DVOU ŽÁDANÝCH VERZÍ BIBLE

Luxusní verze v krabičce, 
stříbrná ořízka, orientační výřezy

Katalogové č.: 1191

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

 1150 Kč

Katalogové č.: 1193

lux. vydání, stříbrná ořízka, krabička

Čárový kód – EAN:

1780 Kč

Katalogové č.: 1192

měkká vazba, umělá kůže

Čárový kód – EAN:

1500 Kč

12 www.bibleshop.cz



SLOVO NA CESTU 
– BIBLE S POZNÁMKAMI
Pevná vazba, 167 × 235 mm, 1936 stran, 
dvoubarevný tisk s ilustracemi

SLOVO NA CESTU – BIBLE S POZNÁMKAMI
Měkká vazba, 167 × 235 mm, 1936 stran, dvoubarevný tisk s ilustracemi

Slovo na cestu s poznámkami

m posel-
a, která 
, jsou 
Přišel ten 
ý má ve 
rálov-
uchačů 
dé bez 

yla radost-
abízela 
vala lepší 

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

nosti se stalo ideá
vání evangelia pro
1,22 Když chtěli ži
svým slovům na vá
výroky známých ra
podobného dělat n
a tak velmi dobře v
Písma říká a jak je 
nejvyšší autoritou
1,23 Kdo to jsou d
ští duchové ovlád
cílem je svádět člo

v Galileji

4.15; Jan 4,43–45

des uvěznil Jana Křtitele, 
a hlásal tam radostné po-
ně přišel čas a přiblížilo se 
e myslet jen na pozemské 
uvěřte tomu, co vám Bůh 

jí Ježíše 

o břehu Galilejského jeze-
o bratra Ondřeje, jak vrha-
ybáři.
Pojďte za mnou! Udělám 
lovit lidi!“ ¹⁸ Ti dva všeho 

řil jiné dva rybáře – Jakuba 
Seděli v lodi a opravovali 
vyzval. Oba bratři se oka-
ho otce a najaté pomocní-

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

²¹   Tak přišli společně do města jm
naum; v sobotu navštívili taměj
které se židé scházeli ke společný
čtení i výkladu Písma. Ježíš tam 
sluchači žasli, protože mluvil s n
čivostí. Bylo to úplně něco jinéh
slýchali od učitelů zákona.

²³   Byl tam také jeden muž pos
a ten začal vykřikovat: ²⁴ „Co je ti
Nazaretský? Chceš nás snad znič
jsi svatý Boží Syn!“

²⁵ Ježíš ho rázně okřikl: „Už an
z něho ven!“ ²⁶ Posedlý se ještě ch
čel, než ho démon opustil.

²⁷ Lidé byli ohromeni a začali s
to je? Nové učení? Odkud bere ta
i zlým duchům poroučí a oni ho 

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; 

Měkká vazba, 
orientační výřezy

Pevná vazba
13katalog 2015–2016



Slovo na cestu

SLOVO NA CESTU – BIBLE S ILUSTRACEMI
Bible v překladu Slovo na cestu s ilustracemi. Jedná se o čtivý překlad Bible, sro-
zumitelný i dnešnímu modernímu 
člověku. Pomáhá čtenáři pochopit 
myšlenky a smysl původního bib-
lického textu. Moderní grafi ckou 
úpravu doplňují světově proslulé 
ilustrace od Annie Vallottonové.

Pevná vazba s přebalem, 
120 × 180 mm, 1440 stran

Katalogové č.: 1190

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

498 Kč

SLOVO NA CESTU – NOVÝ ZÁKON S ILUSTRACEMI

Čtivý ilustrovaný Nový zákon v dvoubarevné grafi cké úpravě. Text je dopl-
něn půvabnými kresbami Annie 
Vallottonové.

Měkká šitá vazba, 120 × 180 mm, 
288 stran

Slovo na cestu
Překlad Starého a Nového zákona bez deuterokanonických knih v překladu Slovo na cestu. 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 smy-
sl původního biblického textu. Nyní vychází v nové moderní grafi cké úpravě včetně světově proslulých 
ilustrací od Annie Vallottonové.

Katalogové č.: 1320

měkká šitá vazba

Čárový kód – EAN:

148 Kč

VÝHODNÁ CENA

VARIANTY OBÁLKY

Katalogové č.: 1196

měkká vazba, umělá kůže

Čárový kód – EAN:

690 Kč

Katalogové č.: 1195

měkká vazba, umělá kůže

Čárový kód – EAN:

 690 Kč

SLOVO NA CESTU – BIBLE SE ZIPEM

Bible v  překladu Slovo na  cestu s  ilustracemi a  praktickým 
zipem. Stránky této Bible jsou vytištěny dvoubarevně, snad-
nější hledání umožní orientační výřezy. Bibli jednoduše zavřete 
na zip jako tašku, takže se vám její stránky nepoškodí.

Měkká vazba, 108 × 162 mm, 1440 stran

14



Slovo na cestu
SLOVO NA CESTU – NOVÝ ZÁKON

Ekonomické vydání Nového zákona v překladu Slovo na cestu. Černobílá 
grafi cká úprava, praktický menší formát. Text je doplněn půvabnými 
kresbami Annie Vallottonové. Toto vydání je vhodné pro evangelizaci.

Měkká vazba, 
100 × 150 mm, 288 stran

KÁZÁNÍ NA HOŘE
Slovo na cestu

Biblický text je převzat ze Slova 
na cestu a doprovází jej řada 
ilustrací od Annie Vallottonové. 
Praktický sešitek obsahuje známý 
oddíl z 5. – 7. kapitoly Matoušova 
evangelia.

Sešit, formát A6, 12 stran

Katalogové č.: 1199

sešitová vazba

Čárový kód – EAN:

10 Kč

VÝBĚR Z KAZATELE
Slovo na cestu

Biblický text je převzat ze Slova 
na cestu a doprovází jej řada 
ilustrací od Annie Vallottonové. 
Praktický sešitek obsahuje výběr 
textů z Knihy Kazatel.

Sešit, formát A6, 12 stran

NOVINKA

Katalogové č.: 1180

sešitová vazba

Čárový kód – EAN:

10 Kč

VÝBĚR Z PŘÍSLOVÍ
Slovo na cestu

Biblický text je převzat ze Slova 
na cestu a doprovází jej řada 
ilustrací od Annie Vallottonové. 
Praktický sešitek obsahuje výběr 
textů z Knihy Přísloví.

Sešit, formát A6, 12 stran

Katalogové č.: 1198

sešitová vazba

Čárový kód – EAN:

10 Kč

Katalogové č.: 1330

měkká šitá vazba

Čárový kód – EAN:

79 Kč
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BIBLE KRALICKÁ je vrcholným překladatelským dílem 16. století a ve svém původním 
vydání (1579–1594) byla i mimořádným dílem knihtiskařským. 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 nově přetlumočit 
biblickou zvěst do podoby, která ani dnes neztrácí na své přímočarosti 
a jazykovém půvabu. Kralický překlad významně ovlivnil nejen čes-
kou biblickou teologii, ale i pozdější české překlady a v podstatné 
míře také vývoj českého spisovného jazyka a jeho pravopisu.
Toto první kompletní vydání s původními poznámkami a v jednom 
svazku se vyznačuje moderní a dobře čitelnou grafi ckou úpravou, 
která se snaží navázat na vysokou typografi ckou kvalitu původ-
ního tisku a zprostředkovat ji dnešním čtenářům. Cílem edice je 
rovněž představit v transkripci současnému čtenáři kompletní 
text Šestidílky tak, aby byly zachovány všechny podstatné jazykové 
vlastnosti původního tisku při respektování současné bohemistické 
ediční praxe. Publikovaný text zachovává některé jazykové zvlášt-
nosti a odchylky od dnešního i dobového úzu, které byly v pozdějších 
edicích často odstraněny. Podává tak velmi zajímavé svědectví o češtině, 
která se později v době národního obrození stala východiskem pro novo-
dobý spisovný český jazyk. Publikace původních poznámek i nová možnost 
porovnání hlavního biblického textu kralické Šestidílky a jednodílného vydání 
z r. 1613 tak nabízejí unikátní příležitost nahlédnout přímo do dílny kralických bratří.

Více variant obálky, dvoubarevný tisk, orientační výřezy, 167 × 235 mm, 2816 stran

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

M
ojžíš pak pásl dobytek Jethry

svého, kněze Madyanského: a

stádo apo poušti, přišel až k hoř

bOreb.

Tedy ukázal se mu Anděl Hospodinů, v pl

ně, z prostředku kře: i viděl a aj keř hoř

m, a však cneshořel.

rotož řekl Mojžíš; Půjdu nyní, a spatřím 

o veliké, proč neshoří keř.

Vida pak Hospodin, že jde aby pohleděl, z

ň Bůh z prostředku kře, a řekl; Mojžíši, M

rýžto odpověděl; Aj teď sem.

ř kl N ři t új d új b

Bible kralická – šestidílná

Bible 
kralická 
šestidílná

kompletní 
vydání 

s původními 
poznámkami

LUXUSNÍ VERZE
pravá kůže, stříbrná ořízka,

krabička (etuje)

16 www.bibleshop.cz



Mojžíš pa

Anděl se u
Mojžíšovi
Sk 7.d.31. 

Bůh ze kře
k Moj. o v
lidu svého

. Výmlu-
 Způsob 

y Testě 

a  hnav 

ře Boží 

lameni 

řel oh-

vidění 

zavolal 

Mojžíši. 

Bible kralická – novinka

Bible kralická bez poznámek je známa mnoha generacím 
čtenářů. První vydání Bible kralické však bylo šestidílné 
a vynikalo rozsáhlým výkladovým a poznámkovým 
aparátem. Ten byl dosud pro většinu čtenářů neznámý 
a nedostupný, přestože je v něm 
uloženo mimořádné historické, 
bohemistické i teologické 
dědictví.

Katalogové č.: 1212

pevná vazba, umělá hnědá kůže

Čárový kód – EAN:

1980 Kč

Katalogové č.: 1213

pevná vazba, pravá černá kůže, krabička

Čárový kód – EAN:

2980 Kč

VARIANTY OBÁLKY

ZÁKLADNÍ 
VERZE
umělá 

hnědá kůže
s ražbou

Toto první 
kompletní vydání 
s původními 
poznámkami 
a v jednom 
svazku se 
vyznačuje moderní 
a dobře čitelnou 
grafi ckou úpravou 
s původními 
grafi ckými prvky. 
Výřezy umožňují 
rychlou orientaci 
v knize o 2816 
stranách.

17katalog 2015–2016



BibleBible kralická

Bible 
kralická

Katalogové č.: 1209

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

450 Kč

VARIANTY OBÁLKY

Katalogové č.: 1210

měkká vazba, umělá kůže

Čárový kód – EAN:

650 Kč

Katalogové č.: 1211

luxus, měkká vazba, umělá kůže, krabička

Čárový kód – EAN:

950 Kč

BIBLE KRALICKÁ – STŘEDNÍ FORMÁT
Podle posledního vydání z roku 1613

Bible kralická je vrcholným překladatelským dílem 16. století, 
které ovlivnilo vývoj českého jazyka a  stalo se inspirací pro 
pozdější české biblické překlady. V na-
bídce máme tři varianty – od  pevné 
vazby přes umělou kůži až po luxusní 
vazbu v pravé kůži se zlatou ožízkou 
v krabičce.

Více variant obálky, 
130 x 184 mm, 1040 stran

BBB
PPPo

BBBi
kkkt
pppo
bbbí
vvva
vvva
vvv 

VVVí
1113

18 www.bibleshop.cz



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.

Více variant obálky, 155 × 215 mm, 2304 stran

D 

círk-
ká sy-
nické

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

19katalog 2015–2016



Žalm 100
Hlahol Hospodinu, celá země!

ovný žalm.
Hlahol Hospodinu, celá země!  2 Služte 

podinu s radostí, předstupte před něj 
áním.  3 Vězte, že Hospodin je Bůh, 
ás učinil, a ne my sami sebe. Jsme jeho 

ovce jeho stáda.  4 Vejděte do jeho bran 
kovnými písněmi, na jeho nádvoří 
válami! Vzdávejte mu chválu, dobro-
e jeho jménu,  5 protože Hospodin je 
rý, jeho milosrdenství je věčné a jeho 
ost od pokolení do pokolení.

Žalm 101
Budu zpívat o milosrdenství 

a právu

Žalmy 101,8

Hlahol Hospodinu, celá země!

ovný žalm.
Hlahol Hospodinu, celá země! 2 Služte 

podinu s radostí, předstupte před něj 
áním. 3 Vězte, že Hospodin je Bůh, 
ás učinil, a ne my sami sebe. Jsme jeho e

ovce jeho stáda. 4 Vejděte do jeho bran 
kovnými písněmi, na jeho nádvoří 
válami! Vzdávejte mu chválu, dobro-
e jeho jménu, 5 protože Hospodin je
rý, jeho milosrdenství je věčné a jeho e
ost od pokolení do pokolení.

Žalm 101
Budu zpívat o milosrdenství 

a právu

Př
Kaz 
Pís

Iz
Jr 
Pl

Ez
Da

Oz
Jl 

Am

Abd
Jon 

Mi

Na
Abk  

Sf

ČESKÝ STUDIJNÍ 
PŘEKLAD BEZ 
POZNÁMKOVÉHO 
APARÁTU

Mimořádně kvalitní a  přes-
ný překlad Bible do  současné 
češtiny tentokrát vychází v ka-
pesním formátu s  praktickým 
zavíráním na zip. Součástí toho-
to vydání jsou také orientační 
výřezy, které umožňují rychlé 
vyhledávání jednotlivých knih. 
Vybrat si můžete ze dvou barev-
ných variant – bronzově hnědé 
a tlumené oranžové.

Měkká vazba se zipem, 
orientační výřezy,
115 × 165 mm, 1200 stran

Český studijní překlad

Český studijní 
      překlad Bible

Žalm 100

M
o
1

Katalogové č.: 1151

měkká vazba, umělá kůže, zip

Čárový kód – EAN:

680 Kč

Katalogové č.: 1152

měkká vazba, umělá kůže, zip

Čárový kód – EAN:

680 Kč

VARIANTY OBÁLKY

POSLEDNÍ KUSY

20 www.bibleshop.cz



Český studijní překlad

ČESKÝ STUDIJNÍ PŘEKLAD 
S POZNÁMKOVÝM 
APARÁTEM

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

Více variant obálky, 165 × 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

Katalogové č.: 1142

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

 690 Kč

Katalogové č.: 1142/K

měkká vazba, umělá kůže

Čárový kód – EAN:

990 Kč

VARIANTY OBÁLKY

POSLEDNÍ KUSY
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BibleSlovo na cestu

NOVINKA
VÝBĚR Z KAZATELE
Slovo na cestu

Biblický text je převzat ze Slova na cestu a doprovází jej řada ilustrací 
od Annie Vallottonové. Praktický sešitek obsahuje výběr textů z Knihy 
Kazatel.

Sešit, formát A6, 12 stran

VÝBĚR Z PŘÍSLOVÍ
Slovo na cestu

Biblický text je převzat ze Slova na cestu a doprovází jej řada ilustrací 
od Annie Vallottonové. Praktický sešitek obsahuje výběr textů z Knihy 
Přísloví.

Sešit, formát A6, 12 stran Katalogové č.: 1198

měkká vazba

Čárový kód – EAN:

10 Kč

Výběry 
  biblických textů

Katalogové č.: 1180

sešitová vazba

Čárový kód – EAN:

10 Kč

KÁZÁNÍ NA HOŘE
Slovo na cestu

Biblický text je převzat ze Slova na cestu a doprovází jej řada ilustrací 
od Annie Vallottonové. Praktický sešitek obsahuje známý oddíl z 5. – 7. ka-
pitoly Matoušova evangelia.

Sešit, formát A6, 12 stran Katalogové č.: 1199

měkká vazba

Čárový kód – EAN:

10 Kč
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Český ekumenický překlad

Katalogové č.: 1500

měkká vazba

Čárový kód – EAN:

27 Kč

NOVINKA

EVANGELIUM PODLE LUKÁŠE
Český ekumenický překlad

Kromě textu celého evangelia v Českém ekumenickém překladu obsahuje 
i základní informace o Bibli.

Měkká vazba, formát A6, 64 stran

EVANGELIUM PODLE JANA
Český ekumenický překlad

Kromě textu celého evangelia v Českém ekumenickém překladu obsahuje 
i základní informace o Bibli.

Měkká vazba, 
formát A6, 48 stran Katalogové č.: 1502

měkká vazba

Čárový kód – EAN:

27 Kč
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Nové zákony

NOVÝ ZÁKON
Český ekumenický překlad

Nový zákon v Českém ekumenickém překladu. Dvousloupcová 
sazba. Měkká vazba s chlopněmi. Toto vydání je vhodné pro evan-
gelizaci.

Měkká vazba, 100 × 150 mm, 265 stran

Katalogové č.: 1324

měkká vazba

Čárový kód – EAN:

79 Kč

Nové zákony

BIBLE DO NEPOHODY – NOVÝ ZÁKON
Český ekumenický překlad

Bible do nepohody vytištěná na voděodolném papíře obsahuje Nový zákon podle Českého ekume-
nického překladu. Její speciální obálka, stránky i vazba zaručují 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 × 180 mm, 268 stran

Katalogové č.: 1321

měkká vazba s krabičkou

Čárový kód – EAN:

398 Kč
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Nové zákony

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

Touto publikací se zájemcům dostává 
do rukou nej čtenější část Bible v česko-
-anglickém vydání.

Pevná vazba, 95 × 170 mm,
800 stran

Katalogové č.: 1316

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

199 Kč

POSLEDNÍ KUSY

SLOVO NA CESTU – NOVÝ ZÁKON S ILUSTRACEMI
Čtivý ilustrovaný Nový zákon v dvou-
barevné grafi cké úpravě. Text je do-
plněn půvabnými kresbami Annie Va-
llottonové.

Měkká šitá vazba, 120 × 180 mm,
288 stran

Katalogové č.: 1320

měkká šitá vazba

Čárový kód – EAN:

148 Kč

NOVÝ ZÁKON + 
ŽALMY + PŘÍSLOVÍ
Český ekumenický překlad – 
kapesní vydání

Nový zákon v Českém ekumenickém 
překladu. Nová jednosloupcová sazba. 
Praktické kapesní vydání s plastovou 
obálkou se vejde do každé kapsy ne-
bo kabelky.

Více variant obálky, 
70 × 110 mm, 580 stran

SLOVO NA CESTU – NOVÝ ZÁKON

Ekonomické vydání Nového zákona v překladu Slovo na cestu. Černobílá grafi cká úprava, prak-
tický menší formát. Text je doplněn pů-
vabnými kresbami Annie Vallottonové. 
Toto vydání je vhodné pro evangelizaci.

Měkká vazba, 100 × 150 mm,
288 stran

NOVINKA

Katalogové č.: 1330

měkká šitá vazba

Čárový kód – EAN:

79 Kč

OS Í S

PŘIPRAVUJEME
VARIANTY OBÁLKY

Katalogové č.: 1300

měkká šitá vazba s chlopněmi

Čárový kód – EAN:

79 Kč

Katalogové č.: 1301

měkká šitá vazba s odolným povrchem

Čárový kód – EAN:

128 Kč
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EVANGELIUM PODLE LUKÁŠE 
A EVANGELIUM PODLE JANA

Lukášovo evangelium si oblíbili čtenáři pro množství podobenství, která jiná 
evangelia nezaznamenávají. Janovo evangelium se těší oblibě pro svou jina-
kost a fi lozofi cké rysy.

295 × 204 mm, 288 stran

EVANGELIUM PODLE MATOUŠE 
A EVANGELIUM PODLE MARKA

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

295 × 204 mm, 258 stran

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 písmo

Katalogové č.: 1507

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

90 Kč

Katalogové č.: 1506

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

90 Kč

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 nejzná-
mější biblické knihy Starého záko-
na vydané v řadě Bible ve velkém 
písmu v Českém ekumenickém 
překladu.

295 × 204 mm, 424 stran

KOMPLET VŠECH PĚTI KNIH

Všech pět titulů řady Velké písmo můžete koupit za zvý-
hodněnou cenu 325 Kč. Na každé knize ušetříte 25 Kč 
a dostanete téměř dvě knihy zdarma.

SKUTKY APOŠTOLŮ – LIST GALATSKÝM

Další z dílů Bible ve velkém pís-
mu obsahuje Skutky apoštolů, List 
Římanům, První list Korintským, 
Druhý list Korintským a List 
Galatským.

295 × 204 mm, 352 stran

LIST EFEZSKÝM – ZJEVENÍ JANOVO

Tento díl obsahuje List Efezským, 
Filipským, Koloským, Listy Tesa-
lonickým, List Timoteovi, Titovi, 
Filemonovi, Židům, List Jakubův, 
Petrovy a Janovy listy, List Judův 
a Zjevení Janovo.

295 × 204 mm, 320 stran

Bible ve velkém písmu

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.: 9908

Komplet pěti knih 325 Kč

UŠETŘÍTE 125 KČ
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Knihy pro děti – novinky

Knihy pro děti

BIBLE PRO KLUKY A HOLKY
Lois Rocková, ilustrace Kay Widdowsonová

Bible pro správné kluky a správné holky. Pro předškoláky, školáky i záškoláky.
Bohatě ilustrovaná kniha přibližuje malým čtenářům nejznámější biblické příběhy ze 
Starého i Nového zákona. Bible 
je určená k předčítání především 
nejmenším dětem, větší písmen-
ka jsou vhodná pro malé školá-
ky, kterým se jednoduchý text 
dobře čte.

Pevná vazba, 175 × 185 mm, 
128 stran

VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH PRO KLUKY A HOLKY
Lois Rocková, ilustrace Kay Widdowsonová

Vysvětlit dětem smutný a záro-
veň nadějný význam Velikonoc 
bývá pro dospělé někdy obtížné. 
Tato kniha jim pomůže společně 
sdílet zvěst, že Bůh je přítelem 
i v těžkých časech a že může vše 
změnit k dobrému.

Pevná vazba, 
168 × 180 mm,
32 stran

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH PRO KLUKY A HOLKY
Lois Rocková, ilustrace Kay Widdowsonová

Děti mají rády Vánoce, ne vždy 
však vědí, jak to všechno začalo. 
Vánoční příběh pro kluky a holky 
je seznámí se vším podstatným 
z příběhu o Ježíšově narození.

Pevná vazba, 168 × 180 mm,
32 stran

Katalogové č.: 1842

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

248 Kč

Katalogové č.: 1851

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

148 Kč

Katalogové č.: 1858

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

148 Kč

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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Knihy pro děti 

Katalogové č.: 1805 Čárový kód – EAN:

298 Kčpevná vazba

BIBLE V OBRÁZCÍCH
Juliet Davidová
ilustrace Helen Proleová

Bible v obrázcích je pro děti ideálním úvodem do nadčasových biblických příbě-
hů. Příběhy Starého i Nového zákona jsou vyjádřeny v jednoduchých výstižných 
větách a doplněny obrázky přitažlivými pro děti i dospělé.

Pevná vazba,
152 × 182 mm,
378 stran Katalogové č.: 1844

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

378 Kč

EXPEDICE BIBLE
100 dobrodružných výprav

Kniha Expedice Bible je rozdělena do dvaceti kapitol – 
expedicí. V každé z nich můžeš podniknout pět výprav 
biblickými příběhy a přečíst si pět různých oddílů z Bible. 
Celkem sto výprav ti pomůže objevit celý biblický příběh.
Na biblické výpravy se můžeš vydat sám, ale budou za-
jímavější a zábavnější, když si s sebou vezmeš nějakého 
průvodce, třeba staršího kamaráda, který se na cestu vydá 
s tebou a bude tě doprovázet při tvých objevech. Kniha 
se také velmi dobře hodí pro skupinové studium základů 
Bible.

Pevná vazba, 190 × 256 mm, 128 stran

NOVINKA
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Knihy pro děti 

Najdi ženu, 
která se 

věnuje šití.

Všimni si 
muže s holí.

Vidíš tři děti, 
jak hrají kuželky?

Vidíš pět 
rybářských člunů?

Někomu utekl 
velbloud. Kde je?

JEŽÍŠŮV PŘÍBĚH PRO MALÉ DETEKTIVY
Peter Martin, ilustrace Peter Kent

Kniha plná detailních ilustrací přibližuje dětem dobu, ve které 
žil Ježíš, a pomůže objevit nejvýznamnější příběhy z jeho života. 
Malí čtenáři se při hře na detektivy dozvědí, jaký byl všední ži-
vot ve starověku, jak lidé cestovali, jedli a pracovali. Obrázky od-
halí, co všechno se mohlo přihodit, zatímco Ježíš kázal o Božím 
království, a  ukážou lidi, kteří se s  Ježíšem potkali a  později 
na  setkání s  ním 
často vzpomínali.

Pevná vazba, 
215 × 260 mm, 
48 stran

KOMPLET DVOU KNIH
Peter Martin, ilustrace Peter Kent

Bohatě ilustrovaná kniha přibližuje malým čtenářům 
vtipným 
způsobem 
svět Bible.

Katalogové č.: 9919

pevná vazba 347 Kč

Najdi ženu, 
která se 

věnuje šití.

Všimni si 
muže s holí.

Vidíš tři děti, 
jak hrají kuželky?

Vidíš pět 
rybářských člunů?

Někomu utekl 
velbloud. Kde je?

BIBLE PRO MALÉ DETEKTIVY
Peter Martin
ilustrace Peter Kent

Bohatě ilustrovaná kniha přibližuje malým čtenářům vtipným způso-
bem svět Bible. Děti si mohou zahrát na detektivy a užijí si spoustu 
dobré zábavy vyhledáváním lidí, věcí, zvířat, stromů i různých plodin 
z období starověku na sedmnácti celostránkových obrázcích. Nejenže 
si řešením úloh procvičí pozornost, ale dozví se mnoho zajímavých po-
drobností o době, ve kte-
ré se odehrávaly některé 
známé biblické příběhy. 
A navíc… na každé dvou-

straně se skrývá mazaný lišák. Kdo jej najde na  všech 
obrázcích, je opravdovým detektivem!

Pevná vazba, 215 × 260 mm, 48 stran

Katalogové č.: 1810

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

248 Kč

Katalogové č.: 1813

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

248 Kč

Najdi ženu, 
která se 

věnuje šití.

Všimni si 
muže s holí.

Vidíš tři děti, 
jak hrají kuželky?

Vidíš pět 
rybářských člunů?

Někomu utekl 
velbloud. Kde je?

Najdi ženu, 
která se 

věnuje šití.

Všimni si 
muže s holí.

Vidíš tři děti, 
jak hrají kuželky?

Vidíš pět 
rybářských člunů?

Někomu utekl 
velbloud. Kde je?

UŠETŘÍTE 149 KČ
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 18 Veliká bouře

Marek 4,35–41
Ježíš a jeho učedníci se plavili na lodi na druhou stranu velikého 
jezera. Ježíš byl velmi unavený a na zádi lodi zanedlouho usnul. 
Na jezeře se strhla silná větrná bouře. Zvedaly se veliké vlny a loď 
se plnila vodou. Učedníci dostali strach a volali: „Ježíši, jak to, že 
spíš? Vždyť se všichni utopíme!“ Ježíš se probudil, pohrozil větru 
a řekl vlnám: „Uklidněte se!“ Na jezeře nastal klid. Učedníci se 
podivili. Jak to, že Ježíše poslouchá i bouřka?

VeVeVelelilikikáká bouřVV e
MMMaMarreekk k 44,335––41
JJeJežežežíšžíšíš š aaa jjeeho učed
jeezezezeeerraa.a. j . JJeežíš byl v
NNaa ja jjejeezezeeeřeře sN e se strhl
sesee e pppllnninilailaa vvoodou. U
spppííš?íš?? ? VVVžVžddydyťť se všic
aa řřeřekekkl l vvvlnlnnáámm: „Ukli
ppoodddivvviilili.i. JaJaak k to, že 

40

p

50

51

Z čeho se v nebi radují
Lukáš 15,8–10

Ježíš vyprávěl o jedné ženě, která ztratila stříbrnou minci. Byla 

z toho nešťastná, protože mince měla velkou hodnotu. Prohledala 

celý dům a nedopřála si odpočinek, dokud minci nenašla. Žena 

měla takovou radost, že dokonce uspořádala malou oslavu pro 

své známé. „Podobně se radují andělé v nebi, když někdo uvěří 

Bohu a začne nový život,“ dodal Ježíš.

PŘ
ÍB

ĚH
 2

3

Leporela s ouškem

MOJE MALÁ KUFŘÍKOVÁ BIBLE
Cecilie Olesenová
ilustrace Gustavo Mazali

Tato kniha má pevné „leporelové“ stránky, které děti 
nezničí tak snadno jako papír, na hřbetu má plastové 
ouško, takže vypadá jako malý kufřík.
V knize naleznete třicet nejznámějších bohatě ilustro-
vaných biblických příběhů. Každý příběh je převyprávěn 
jednoduše, stručně a snadno uchopitelně pro nejmenší 
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 × 132 mm, 62 pevných leporelových stran

KUFŘÍKOVÁ BIBLE 
S MODLITBAMI PRO DĚTI
Cecilie Fodorová
ilustrace Gustavo Mazali

„Kufříkové Bible“, neboli Bible s  ouškem pro snad-
né přenášení, jsou velmi oblíbené v  mnoha zemích 
a  pomohly přivést k  zájmu o  biblické příběhy již 
miliony dětí po celém světě. Toto vydání je kromě 31 
nejznámějších biblických příběhů doplněno i krátkými 
výstižnými dětskými modlitbami, které se ke  každé-
mu příběhu vztahují. Děti zaujme praktické ouško, 
díky kterému knihu již nepustí z ruky, ať už se jedná 
o cestu do kostela, na dovolenou nebo o dlouhou cestu 
do postýlky.

Pevná vazba, leporelo s ouškem na hřbetu,
155 × 132 mm, 67 pevných leporelových stran

Katalogové č.: 1840

pevná vazba, leporelo

Čárový kód – EAN:

226 Kč

Pro děti upravila Cecilie Fodorová
Ilustroval Gustavo Mazali

S MODLITBAMI PRO DĚTI

Ku f r í ková

BIBLE 

o seo se se ve vvvo seo s ebi radnenebn
–10100–1

rávávěvěvěěyprpráyp né žl l oo jo jjeednl
neešešťťaasassstnánáá, , pprorotottnt

emm aaa nneeddooppřpřáála sd

akkoovvovoouu u dosst, žrraraaddo

ámméméé.é. „„„PPP obnbně ooodododo
ee a zzaačaččnne živonnnoovovývý ž

Katalogové č.: 1830

pevná vazba, leporelo

Čárový kód – EAN:

226 Kč

Pro děti upravila Cecilie Fodorová
Ilustroval Gustavo Mazali

S MODLITBAMI PRO DĚTI

Ku f r í ková

BIBLE 

50505050

NOVINKA
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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 × 240 mm, 160 stran

MIMI MODLITBIČKY
Sarah Toulminová
ilustrace Kristina Stephensonová

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

Pevná vazba, 195 × 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 POZNÁVEJ
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 × 225 mm

ken se tká plátn

181

180

Šalomounův zlatý chrámV 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.

os
dřevěné které 

používat ně.

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-

ken se tká plátno.Dům s nádvořím

POSLEDNÍ KUSY

SLEVA
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Knihy pro děti 
BIBLE – PŘÍBĚHY NA KAŽDÝ DEN
Mary Joslinová, ilustrace Amanda Hallová

V knize naleznete na každý den jeden biblický příběh, převyprávěný 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 obrázku také název biblické kapitoly, z níž je příběh 
převzat, a krátká modlitbička, inspiro-
vaná 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 × 240 mm

Katalogové č.: 1847

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

548 Kč

MOJE DĚTSKÉ MODLITBIČKY
Christina Goodingsová, ilustrace Melanie Mitchell

Obrázkové leporelo s dětskými modlit-
bami ve verších. Kniha je určena dětem, 
rodičům i prarodičům – zkrátka každé-
mu, kdo se chce s dětmi modlit. V knize 
naleznete modlitbičky pro každou den-
ní dobu a různé  situace.

Pevná vazba, 135 × 168 mm,
40 pevných leporelových stran

Katalogové č.: 1841

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

186 Kč

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 sa-
my listovat, aniž by stránky poškodily.

Pevná vazba, 135 × 168 mm, 
40 pevných leporelových stran

Katalogové č.: 1839

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

186 Kč

BIBLE NA DOBROU NOC
Sophie Piperová, ilustrace Claudine Gévryová

Nejznámější biblické příběhy pro nejmenší s veršovanými modlitbami inspirují ke chvilce zti-
šení na závěr rušného dětského dne.
Kniha s pestrobarevnými ilustracemi 
obsahuje vyprávění ze Starého i Nové-
ho zákona: Kdo stvořil svět? První duha. 
Abraham a noční obloha. Miminko v ko-

šíku. Jonáš a veliká ryba. Daniel a lvi. Miminko Ježíš. Chlapec Ježíš. 
Veliká bouře. Ztracená ovečka.

Pevná vazba, 213 × 200 mm,
40 pevných leporelových stran

Katalogové č.: 1808

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

278 Kč
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Knihy pro děti – novinky

HLEDÁM V BIBLI
Julia Stone & Samantha Meredith

Leporelo pro nejmenší. Jedenáct biblických příběhů s mnoha zajímavými detaily. 
Na každé dvoustraně je umístěn postranní panel s obrázky zvířátek, věcí i postav, 
které děti hledají v ilustraci příběhu.

Leporelo, pevná vazba,
185 × 185 mm, 24 stran

VYPRÁVÍME BIBLICKÁ PODOBENSTVÍ
Bob Hartman & Krisztina Kállai Nagy

Patnáct Ježíšových podobenství v podání mistrného vypravěče Boba Hartmana. Mo-
derním jazykem vtahuje děti a mládež do Ježíšových příběhů a přibližuje jejich vý-
znam a hloubku.

Pevná vazba, 
220 × 265 mm, 64 stran

Katalogové č.: 1853

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

226 Kč

Katalogové č.: 1854

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

298 Kč

VESELÁ BIBLE PRO BYSTRÉ DĚTI
Peter Martin, Len Epstein

Zábavná obrázková kniha s detailními ilustracemi biblických příběhů. Mladí čtenáři 
plní různé úkoly a hledají zajímavé scény a předměty, které jsou umístěny na okra-
jích stránek. Úkoly zdůrazňují hlavní témata biblických příběhů.

Pevná vazba, 210 × 297 mm, 32 stran

Katalogové č.: 1855

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

298 Kč

OBÁLKA SE PŘIPRAVUJE

OBÁLKA SE PŘIPRAVUJE
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Knihy pro děti 

SVĚTEM BIBLE
OBRAZOVÝ PRŮVODCE

Lois Rocková, ilustrace Steve Noon

V knize ožívá starověký svět díky ce-
lostránkovým ilustracím, fotografi ím 
a přehledným mapkám. Poutavý text 
přibližuje dobu, prostředí a širší sou-
vislosti vybraných biblických událostí, 
pomůže tak biblické spisy lépe po chopit a poučit se z nich.

Pevná vazba, 260 × 215 mm, 64 stran

Katalogové č.: 1807

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

292 Kč

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

Tim Dowley, ilustrace Helen Proleová

Příběh o Marii, Josefovi a malém Ježíšovi 
si mohou děti samy dotvářet pomocí ba-
revných magnetických postaviček. Kníž-

ka má speciální stránky, na které je možné přichytit postavičky, 
zvířátka a betlémskou hvězdu.

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

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY ZE STARÉHO ZÁKONA
V POSUVNÝCH OBRÁZCÍCH

Tim Dowley, ilustrace Stuart Martin

Pět biblických příběhů. Obrázek na kaž-
dé straně děti změní jednoduchým za-
tažením za poutko na okraji stránky. 

Původní obrázek se tak překryje obrázkem novým, který ilustru-
je pokračování příběhu. Každý posuvný obrázek je doplněn vy-
právěním.

Pevná vazba, 272 × 207 mm

V

T

Katalogové č.: 1864

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

147 Kč

Katalogové č.: 1845

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

298 Kč

BIBLICKÉ DOMALOVÁNKY
Michael Landgraf

150 biblických příběhů a textů. Děti se 
na podobě knihy samy podílejí, k inspi-
raci jim slouží načrtnuté obrázky tváří, 

krajin, předmětů a symbolů, o kterých se v příbězích hovoří. Biblic-
ké domalovánky jsou výbornou pomůckou pro výuku náboženství.

Měkká vazba v kovové spirále, 295 × 207 mm

VÝHODNÁ CENA

Katalogové č.: 1849

měkká vazba v kovové spirále

Čárový kód – EAN:

98 Kč
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Populárně-naučné knihy a studie

ABC BIBLE
Mike Beaumont

Tato kniha velkého formátu je bohatě ilustrovaným průvod cem 
Biblí a je jím historickým pozadím. Každá ze sedmdesáti chro-
nologicky uspořádaných dvojstran obsahuje krátké výkladové 
a informativní bloky textu 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 časová osa, 
která čtenáři umožňuje zařadit daný materiál do širší historické 
souvislosti.

Pevná vazba,
195 × 240 mm,
126 stran
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Katalogové č.: 4867

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

392 Kč

Populárně-naučné 
knihy a studie

ABC KOMPLET
Komplet všech pěti knih

Všech pět titulů řady ABC můžete koupit za zvýhodněnou cenu 
980 Kč. Ušetříte 692 Kč!

Katalogové č.: 9904

komplet všech pěti knih 980 Kč

UŠETŘÍTE 692 KČ!
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ABC 

ABC KŘESŤANSTVÍ
David Winter

Další titul z  řady ABC přehledně zpracovává témata o původu křesťanství a popisuje 
základy křesťanské víry a její proží-
vání. Stručně nahlíží do dějin křes-
ťanství a podává přehled o křesťan-
ských církvích současnosti.

Pevná vazba, 195 × 240 mm,
128 stran

Katalogové č.: 4869

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

198 Kč

ABC JEŽÍŠOVA ŽIVOTA
Mike Beaumont

V ABC Ježíšova života se dozvíte, co o Ježíši říká Nový zákon. Kniha je  uspořádaná do tema-
tických kapitol podle hlavních událostí Ježíšova života.
Obsah podtrhuje a zpřehledňuje 
atrak tivní grafi cké zpracování, jehož 
základními prvky jsou barevné ma-
py, fotografi e, ilustrace a přehledné 
tabulky.

Pevná vazba, 195 × 240 mm,
128 stran

Katalogové č.: 4871

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

198 Kč

ABC SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ
Hugh P. Kemp

Pátý díl oblíbené řady. Provádí starověkými náboženskými systémy. Věnuje se součas-
ným velkým náboženstvím a zahrnu-
je i nové náboženské směry. Obsahu-
je množství fotografi í, ilustrací a map

Pevná vazba,
195 × 240 mm, 128 stran

Katalogové č.: 4876

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

392 Kč

ABC BIBLICKÝ ATLAS
Nick Page

ABC Biblický atlas je novým typem biblického atlasu:
Obsahuje více než 170 nově zpraco-
vaných barevných map, fotografi í 
a  ilustrací. Shrnuje významné udá-
losti zmíněné v Bibli a předkládá je-
jich přehledné grafi cké zpracování.

Pevná vazba, 195 × 240 mm,
128 stran

Katalogové č.: 4870

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

392 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 jedné z nejlepších 
a nejsrozumitelnějších příruček pro stu-
dium největšího bestseleru všech dob – Bible.

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

Katalogové č.: 4873

měkká vazba

Čárový kód – EAN:

690 Kč

RODINNÁ 
ENCYKLOPEDIE 
BIBLE
Peter Atkinson

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

Pevná vazba, 215 × 260 mm, 128 stran

Katalogové č.: 4872

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

198 Kč

ZEMĚ IZRAEL – DĚJINAMI 
A KRAJINOU
Peter Walker

Kniha Petera Walkera Země Izrael – Dějinami a krajinou 
se od typických fotografi ckých publikací odlišuje nejen 
souborem unikátních velkoformátových snímků, ale i sviž-
ným a odborně podloženým autorským textem. Ten není 
pouhým doplňkem fotografi í, ale přehledem dějin Izraele 
od biblických dob do roku 1948. Nabízí množství postřehů, 
které by mohly uniknout i poučeným čtenářům.
Kniha je bohatě ilustrována krásnými fotografi emi – netypic-
kými leteckými záběry i původními snímky z 19. a 20. sto-
letí pořízenými na jeruzalémské École Biblique. Při četbě 
knihy postupně projdete čtyři tisíce let dějin. Země Izrael 
– Dějinami a krajinou je čtivá příručka, která obrazem 
zpřítomňuje dějiny jednoho z nejdůležitějších míst planety.

Pevná vazba, 215 × 260 mm, 176 stran

Katalogové č.: 4848

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

492 Kč

BESTSELER

DOTISK
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Bible

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 × 210 mm, 240 stran

Katalogové č.: 1929

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

148 Kč

Původní studie

MISTR JAN HUS – ČLOVĚK, TEOLOG, MUČEDNÍK
Martin Chadima

Kdo byl Jan Hus, který tak zásadním způsobem přispěl k formování našich dějin? Kdo byl tento
horlivý kazatel a karatel, který se stal „úhelným kamenem“ budoucího vývoje českého náboženské-
ho hnutí? Byl skutečně bludařem, kací-
řem, heretikem? Nebo byl obětí zlovol-
ného jednání koncilu? Teolog, pedagog 
a duchovní Církve československé hu-
sitské se pokusil na všechny tyto otázky 
dát v této knize odpověď.

Pevná vazba, 148 × 210 mm,
248 stran

Katalogové č.: 7109

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

248 Kč

ČTENÍ Z BIBLE
VÝBĚR TEXTŮ ZE STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA 
DOPLNĚNÝ VÝKLADOVÝMI POZNÁMKAMI
Jan Sokol

Biblické oddíly ze Starého a Nového zákona v Českém ekumenickém překladu vybral a po-
známkami opatřil Jan Sokol, který se podílel na vzniku Českého ekumenického překladu 
a je také autorem stručných a praktic-
kých výkladů na konci knihy. Jan Sokol 
byl členem novozákonní překladatelské 
skupiny. Knihu velmi citlivým způso-

bem ilustroval Václav Sokol.
Knihu jako učebnici doporučilo i Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR a Ekumenická rada církví v ČR.

Pevná vazba, 165 × 235 mm, cca 352 stran

Katalogové č.: 1811

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

348 Kč

… A CO O TOM ŘÍKÁ BIBLE
Tato kniha předkládá nejrůznější biblické 
texty systematicky roztříděné podle té-
mat. Výborná pomůcka pro pravidelnou 
četbu Bible.

Pevná vazba, 190 × 255 mm,
416 stran

Katalogové č.: 4875

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

190 Kč

NOVINKA
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Atlasy a mapy

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 × 305 mm, 152 stran

ŠKOLNÍ 
PRŮVODCE BIBLÍ
Dr. Tim Dowley

Obrázková pomůcka ke  studiu Bible se 
spoustou textů a grafů.

Měkká vazba, 195 × 265 mm, 
32 stran

Katalogové č.: 4863

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

499 Kč

Katalogové č.: 4865

sešitová vazba

Čárový kód – EAN:

29 Kč

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 přehled-

né grafi cké zpracování.
•  Zasazuje důležitá biblická místa a události do širšího kontextu Přední-

ho východu.
•  Zakresluje starověké lokality do satelitních snímků.
•  Shrnuje nejnovější poznatky archeologického a historického bádání
•  Nabízí stručný, čtivý a poučný text.

Pevná vazba,
195 × 240 mm,
128 stran

Katalogové č.: 4870

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

392 Kč

POSLEDNÍ KUSY
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Audio Bible

Audio Bible

VIDÍM TVÁ NEBESA…
VÝBĚR STAROZÁKONNÍCH ŽALMŮ V ČESKÉM EKUMENICKÉM PŘEKLADU

Nahrávka je výsledkem spolupráce Čes-
ké biblické společnosti a Katedry autor-
ské tvorby DAMU. Absolventi a studenti 
DAMU se pokusili přečíst 25 žalmů tak, 

aby vynikl především jejich obsah, totiž 
bez patosu a hereckých manýr. Jejich před-

nes umocňuje hloubku textu pokorou a res-
pektem, který z nastudování čiší. Naším záměrem bylo vytvořit CD 
bez přemíry ruchů, určené především k rozjímání. 

BIBLE – NOVÝ ZÁKON
čte Jiří Hurta

Audio nahrávka Nového zákona v Čes-
kém ekumenickém překladu poříze-
ná v roce 1988 v podání Jiřího Hurty 

teď nově vychází na jednom CD ve for-
mátu MP3.

Katalogové č.: 6600

audio CD MP3

Čárový kód – EAN:

98 Kč

B
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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 formátu 
MP3

Katalogové č.: 6601

audio DVD + bonus: mp3

Čárový kód – EAN:

98 Kč

ŽIVOT A DÍLO 
APOŠTOLA PAVLA
2 audio CD

Dvoudiskový komplet vydaný k  roku 
apoštola Pavla. Předmluva Mons. Th-
Lic.  Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněn-
ského. První CD disk obsahuje průřez 
životem apoštola Pavla, druhý CD disk 
je sestaven z částí Pavlových listů k de-

seti stěžejním tématům Pavlovy teologie. Výběr pořídil Dr. Ja-
roslav Brož z Katolické teologické fakulty UK v Praze. Komplet 
je doplněn barevnou brožurou s  barevnými mapkami Pavlo-
vých misijních cest a textem biskupa Cikrleho a Dr. Brože.

POSLEDNÍ KUSY

Katalogové č.: 6632

audio CD

Čárový kód – EAN:

49 Kč

VÝHODNÁ CENA

Katalogové č.: 6605

2 audio CD

Čárový kód – EAN:

39 Kč
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BibleStudijní texty

Studijní texty
Studijní texty ČBS jsou ediční řadou určenou pro studenty, pedagogy i duchovní, pro zájemce z odbor-
né i široké veřejnosti. Cílem je přispět k rozvoji moderní české biblistiky. Ekumenická otevřenost, vyso-
ká odborná úroveň publikovaných textů i snaha o srozumitelnost a čtivost jsou hlavními rysy celé řady.

MODERNÍ ČESKÝ 
NOVOZÁKONNÍ PŘEKLAD
NOVÉ ZÁKONY DVACÁTÉHO STOLETÍ 
PŘED ČESKÝM EKUMENICKÝM PŘEKLADEM

Josef Bartoň

Tato kniha uznávaného kla-
sického fi lologa, bohemis-
ty a  teologa se ve  své hlav-
ní části zabývá šesti českými 
překlady kompletního Nové-
ho zákona vzniklými po  roce 
1900 a  před zahájením prací 
na Českém ekumenickém pře-
kladu. Tyto české Nové zákony (výsledky práce J. L. Sýkory, J. Hejčla, R. Cola, F. 
Žilky, P. V. Škrabala a O. M. Petrů) sehrály zásadní roli na cestě od tradičních pře-
kladových typů k novému pojetí biblického překládání.

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

PĚT ČESKÝCH NOVOZÁKONNÍCH PŘEKLADŮ
NOVÉ ZÁKONY OD ČESKÉHO EKUMENICKÉHO PŘEKLADU DO ROKU 1989

Josef Bartoň

Cílem monografi e PhDr. Josefa Bartoně, Th.D. je zevrubně představit české novozá-
konní překlady, které byly vytvořeny a poprvé publikovány od počátku 60. let 20. st. 
do roku 1989: Český ekumenický překlad, Nový zákon Ondřeje M. Petrů, překlad Vác-
lava Bognera a Slovo na cestu. Kniha shromažďuje důležitá bibliografi cká data, podá-
vá charakteristiky jednotlivých 
překladových textů, postihuje 
vztahy mezi tlumočeními a ur-
čuje jejich místo v širším kon-
textu české biblické překlado-
vé tradice.

Měkká vazba s chlopněmi, 
172 × 244 mm, 306 stran

KOMPLET – STUDIJNÍ TEXTY
Komplet dvou knih od Josefa Bartoně

Oba tituly můžete koupit za zvýhodněnou cenu 133 Kč.

Katalogové č.: 9917

komplet dvou knih 133 Kč

( ý l dk á J L Sýk J H jčl R C l F

Katalogové č.: 4140 Čárový kód – EAN:

48 Kčměkká vazba s chlopněmi

Katalogové č.: 4144

měkká vazba s chlopněmi

Čárový kód – EAN:

148 Kč

UŠETŘÍTE 63 KČ
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BibleStudijní texty

STAROVĚKÉ A ANGLICKÉ PŘEKLADY BIBLE
Bruce Metzger

Tato kniha podrobně popisuje historii vzniku více než padesáti biblických překladů, 
v první části starověkých, v druhé anglických.
Bruce Metzger, jeden z nejuznávanějších biblistů poslední doby, začíná svůj pou-
tavý přehled nejstaršími překlady Starého a Nového zákona (včetně verze staro-
slověnské), které jsou cenné 
nejen coby svědectví o  šíře-
ní křesťanství, ale také tím, 
jak ovlivnily novější převody 
do moderních jazyků.

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

Katalogové č.: 4141

měkká vazba s chlopněmi

Čárový kód – EAN:

48 Kč

STAROVĚKÉ 
A ANGLICKÉ 
PŘEKLADY 
BIBLE

Bruce Metzger 

STAROVĚKÉ A ANGLICKÉ 
PŘEKLADY BIBLE 

HOSPODIN 
JE KRÁL
STAROZÁKONNÍ 
METAFORA VE SVĚTLE 
KOGNITIVNÍ LINGVISTIKY

Ivana Procházková

Bible je plná symbolů a metafor. Co vše může být v biblickém textu metaforou a jak 
odkrýt její význam se dozvíte v knize Ivany Procházkové.
Autorka představuje některé teorie kognitivní a kulturně orientované lingvistiky. Dá-
le je pak využívá k popisu významu metafory HOSPODIN JE KRÁL v žalmech a k in-
terpretaci a překladu Žalmu 44, Žalmu 76 a oddílu Pláč 3,1–24.

Měkká vazba s chlopněmi, 172 × 244 mm, 304 stran

C š ůž být bibli ké t t t f j k

Katalogové č.: 4142

měkká vazba s chlopněmi

Čárový kód – EAN:

48 Kč

KOMPLET – STUDIJNÍ TEXTY
Komplet všech čtyř knih

Všechny čtyři tituly můžete koupit 
za zvýhodněnou cenu 198 Kč.

Katalogové č.: 9918

komplet všech čtyř knih 198 Kč

UŠETŘÍTE 94 KČ
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Na následujících dílech se pracuje:

Evangelium podle Jana 
(kat. č. 1965)

List Římanům 
(kat. č. 1962)

1. list Petrův (kat. č. 1966)

Kazatel (kat. č. 1967)

List Galatským 
(kat. č. 1968)

Evangelium podle Marka 
(kat. č. 1969)

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 nepředpojatosti 

jednotlivých výkladů.

DRUHÝ LIST TESALONICKÝM
Mireia Ryšková

Druhý list Tesalonickým je dílem, které se věnuje otázce dne Páně a Kristova návratu. Naráž-
ky na průběh apokalyptického konce času nabyly v církevních dějinách tak velkého význa-
mu, že se 2. list Tesalonickým stal jed-
ním z nejvlivnějších novozákonních 
textů a byl předmětem řady speku-
lací o Antikristu. Zajímavá je rovněž 
otázka autorství.

Měkká vazba, 148 × 225 mm, 
112 stran

LIST ŽIDŮM
Jaroslav Brož

List Židům byl do novozákonního kánonu přijat až jako jedna z posledních biblických 
knih. Určen nebyl Židům, ale křesťanům různého původu obeznámeným se Septuagin-
tou. Jako literární útvar připomí-
ná nejvíce kázání, které interpretu-
je řadu biblických textů (Ž 8, Ž 40, 
Ž 95, Jr 31).

Měkká vazba,
148 × 225 mm

Katalogové č.: 1963

měkká vazba

Čárový kód – EAN:

128 Kč

Katalogové č.: 1964

měkká vazba

Čárový kód – EAN:

cca 150 Kč

Český 
ekumenický
komentář

PŘIPRAVUJEME

NOVINKA
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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 × 225 mm, 256 stran

LIST EFEZSKÝM
Petr Pokorný
2. upravené vydání

První svazek nové komentářové řa-
dy, kterou připravují čeští teologové 
různých církví. Poprvé tak vychází 
česká komentářová řada k novozá-
konním knihám. Kvalitní publikace 
určená teologům i laikům rozšířila počet českých odborných teologických knih.

Měkká vazba, 148 × 225 mm, 112 stran

Katalogové č.: 1958

měkká vazba

Čárový kód – EAN:

98 Kč
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ZJEVENÍ  
JANOVO
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Katalogové č.: 1960

měkká vazba

Čárový kód – EAN:

198 Kč
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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 × 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 × 225 mm, 512 stran

Katalogové č.: 1961

měkká vazba

Čárový kód – EAN:

248 Kč

POSLEDNÍ KUSY
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Pro volný čas

Pro volný čas
NEVĚSTA U STUDNY
MILOSTNÉ PŘÍBĚHY BIBLE

Jak různé podoby může lidská láska mít, zachycuje Bible v mnoha příbě-
zích. Přečtěte si výběr těch nejpůsobivějších z nich.

Měkká vazba, 
100 × 165 mm, 192 stran

NA POČÁTKU BYLA VRAŽDA
KRIMINÁLNÍ PŘÍBĚHY BIBLE

Kriminální příběhy Bible přinášejí převyprávění řady z nich jazykem sou-
časného člověka a jako každá správná detektivka nabízejí napětí, boj dob-
ra se zlem i konečné vítězství spravedlnosti.

Měkká vazba, 
100 × 165 mm, 224 stran
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Katalogové č.: 7100

měkká vazba

Čárový kód – EAN:

18 Kč

Katalogové č.: 7101

měkká vazba

Čárový kód – EAN:

18 Kč

SLEVA

SLEVA
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Pro volný čas

BIBLICKÁ SUDOKU 2
Sudoku úlohy jsou vázané na otázky a úkoly založené na biblickém textu, kte-
ré hravě zvládnete s pomocí nápovědy. Kniha Biblické sudoku nabízí jedineč-
né propojení tréninku vašich logických schopností a objevování Bible odpo-
činkovou formou.

Měkká vazba, 
146 × 210 mm, 
224 stran

MALÉ ÚVAHY
Jindřiška Kubáčová

Malé úvahy jsou knihou drobných zamyšlení, ve  kterých Jindřiška Kubáčo-
vá předkládá čtenáři svůj pohled na  problémy a  nedostatky dnešního svě-
ta. Ve  svižně psaných úvahách hledí autorka do  budoucnosti s  odhodláním 
ke  každodenní práci na sobě a na svém bezprostředním okolí.

Pevná vazba s přebalem,
130 × 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, drobná 
vyprávění, příhody, které se zapsaly hluboko do autorčina srdce – díky jejímu 
vypravěčskému nadání ožívají i před zrakem čtenáře tak bezprostředně, jako by 
byly ukryty někde v jeho vlastních vzpomínkách.

Pevná vazba s přebalem,
130 × 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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Cizojazyčné Bible

ŘECKO–ČESKÝ NOVÝ ZÁKON
Nestle–Aland

Unikátní dvoujazyčné řecko-české vydání Nového zákona, které obsa-
huje kompletní kritický aparát a odkazy na paralelní místa z 27. Nest-
leho vydání na straně řecké a Český ekumenický překlad včetně pozná-
mek pod čarou a biblických odkazů na straně druhé. Kniha obsahuje 
rovněž překlad původních předmluv a vysvětlivek ke kritickému apará-
tu z pera předního českého bohemisty dr. Josefa Šimandla.

Pevná šitá vazba, 133 × 187 mm, 1760 stran

Katalogové č.: 4126

pevná šitá vazba

Čárový kód – EAN:

680 Kč

CHAMIŠA CHUMŠEJ TORA 
– PĚT KNIH MOJŽÍŠOVÝCH

Paralelní hebrejský a český text. Z hebrejštiny přeložil vrchní pražský 
a zemský rabín Efraim Sidon. Vydal Sefer s.r.o., nakladatelství Federace ži-
dovských obcí v České republice v roce 2012. Vytištění zprostředkovala Čes-
ká biblická společnost.
Současné hebrejsko-české vydání Chamiša chumšej Tora – Pěti knih Mojží-
šových přináší úplný hebrejský text tohoto základního textu judaismu spo-
lu s paralelně tištěným českým překladem, který v letech 1998–2012 vytvo-
řil vrchní zemský a pražský rabín Efraim Sidon. Hebrejský text i překlad 
jsou rozděleny do kapitol a členěny do týdenních oddílů (parašiot), předčí-
taných během ranní modlitby o šabatu. Biblický text je doplněný haftarami 
(čtením z proroků) k jednotlivým týdenním oddílům Pěti knih Mojžíšových, 
tak jak se recitují při šabatové bohoslužbě.
Jedná se překlad maximálně věrný hebrejskému originálu, který svou pů-
vodností, odvahou a vnitřní pravdivostí umožňuje hlubší pochopení tohoto 
základního biblického textu.

Pevná vazba, 120 × 175 mm, 1200 stran

Katalogové č.: 4326

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

490 Kč

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 

VÝHODNÁ CENA
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Cizojazyčné Bible

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

Pevná vazba, 125 × 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 × 190 mm, 1980 stran

BIBLIA HEBRAICA STUTTGARTENSIA
Hebrejský text vychází z Leningradské-
ho kodexu (B19a). Obsahuje kritický 
aparát, masoretské poznámky a  odka-
zy na masoru magnu (edice G. E. Weila), 
úvodní text, klíč k  latinským výrazům, 
zkratkám a  dalším symbolům vyskytu-
jícím se v  kritickém aparátu (anglicky, 
německy).

Pevná vazba, 135 × 190 mm, 1574 stran

Katalogové č.: 4111

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

1500 Kč

Katalogové č.: 4311

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

1550 Kč

Katalogové č.: 4211

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

1800 Kč

P

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 × 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 170 Kč

SLEVA
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Bible

HOLY BIBLE
NEW INTERNATIONAL VERSION

New International Translation je vel-
mi rozšířený překlad, který klade důraz 
na mezinárodní a ekumenický charakter. 
Jedná se o volnější překlad Bible. Levné 
brožované vydání.

Měkká brožovaná vazba, 110 × 184 mm, 942 stran

BibleBible v angličtině

GOOD NEWS BIBLE
Bible bez DT v moderní a dobře srozu-
mitelné angličtině. Díky malé velikosti 
a praktické vazbě v modré džínsovině se 
zipem si ji můžete kamkoli vzít s sebou. 
Ideální pro církevní i misijní programy.

Měkká džínová vazba se zipem,
170 × 115 mm, 1296 stran

942

Katalogové č.: 3116

měkká brožovaná vazba

Čárový kód – EAN:

248 Kč

HOLY BIBLE
KING JAMES VERSION

Nejrozšířenější anglický překlad Bib-
le, který v roce 2011 oslavil 400. výročí 
od prvního vydání. Tento anglikánský pře-
klad je nejprodávanější anglickou knihou 
vůbec s odhadovanou miliardou výtisků. 
V USA na tento biblický překlad skláda-
jí přísahu prezidenti.
Pevná vazba, 140 × 215 mm, 1404 stran

THE REVISED 
ENGLISH BIBLE 
Poslední revize původní anglické Bible 
je dílem ekumenické skupiny anglických 
biblistů. Zastaralé výrazy překladu King 
James Bible jsou nahrazeny novými, pro 
dnešního čtenáře srozumitelnými.

Pevná vazba, 135 × 205 mm, 1066 stran

Katalogové č.: 3410

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

650 Kč

Katalogové č.: 3703

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

198 Kč

HOLY BIBLE
ENGLISH STANDARD VERSION

Překlad usiluje o přesný převod původ-
ních biblických textů a současně krásu an-
glického jazyka. Praktické vydání obsahu-
je krátké úvodní texty ke každé biblické 
knize, barevné ilustrace, mapky, tabulku 
měr a vah a stručnou konkordanci.

Pevná vazba, 120 × 185 mm, 1376 stran

Katalogové č.: 3184

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

650 Kč

VÝHODNÁ CENA

Katalogové č.: 3111

měkká vazba, plátno se zipem

Čárový kód – EAN:

590 Kč
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DIE BIBEL
EINHEITSÜBERSETZUNG

Společný překlad Katolického biblického 
díla, Biblické společnosti a Rady evange-
lických církví. Vydání včetně DT.

Pevná vazba, 150 × 212 mm,
1456 stran

DIE BIBEL
GUTE NACHRICHT MIT APOKRYPHEN

Nejnovější ekumenický překlad Bible 
v němčině zaměřený na čtivost a srozumi-
telnost biblického textu. V katolické církvi 
je doporučován pro soukromé čtení Bible. 
Vydání včetně DT.

Pevná vazba, 120 × 176 mm, 
1524 stran

DIE BIBEL
GUTE NACHRICHT

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

Pevná vazba, 120 × 82 mm,
1504 stran

NEUE JERUSALEMER 
BIBEL
Ekumenický překlad Einheitsüber setz-
ung s  komentáři k  Jeruzalémské bibli. 
Vydání z roku 1985.

Pevná vazba, 204 × 115 mm, 
1878 stran

 Bible v němčině

Katalogové č.: 2114

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

580 Kč

Katalogové č.: 2105

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

495 Kč

Katalogové č.: 2101

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

78 Kč

Katalogové č.: 2301

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

590 Kč

EAN není k dispozici

DIE BIBEL
LUTHER

Nejrozšířenější překlad Bible v německy 
mluvících zemích, první tištěné vydání by-
lo v roce 1534. Lutherův překlad se vy-
značuje moderní lidovou mluvou a inter-
pretací Písma. Čtvrté vydání z roku 1990 
obsahuje slovníček a mapy.

Pevná vazba, 214 × 138 mm, 1296 stran

Katalogové č.: 2202

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

178 Kč

EAN není k dispozici

KAPESNÍ VYDÁNÍ
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BIBLE ŠPANĚLSKÁ
Překlad Bible včetně deuterokanonických 
knih do současné španělštiny. Vydání je do-
plněno slovníčkem pojmů, přehlednými ta-
bulkami a mapkami.

Měkká vazba, 143 × 221 mm,
1050 stran

BIBLE ITALSKÁ
Parola del Signore. La Bibbia interconfes-
sionale in lingua corrente. Ekumenický pře-
klad Bible do současné italštiny. Na začátku 
a na konci knihy je připojen barevný slovník 
obsahující fotografi e, mapky, chronologické 
tabulky, vysvětlivky, zajímavosti z archeolo-
gie i křesťanského umění.

Pevná vazba, 150 × 220 mm, 1808 stran

Katalogové č.: 5234

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

520 Kč

BIBLE FRANCOUZSKÁ
La Bible en français courant. Revidované vy-
dání Bible, překlad do současné francouz-
štiny s poznámkami. Revize textu z roku 
1997. Kniha obsahuje chronologické tabulky, 
stručný slovník a mapky.

Pevná vazba, 123 × 180 mm,
1588 stran

Katalogové č.: 5216

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

560 Kč

Katalogové č.: 5223

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

990 Kč

EAN není k dispozici

E NEVI ZMLUVA
Nový zákon v rómštině

E Nevi zmluva. Andre Romaňi čhib pal 
o vichodno Slovensko. Nový zákon ve výcho-
doslovenské rómštině.

Pevná vazba, 150 × 210 mm, 420 stran

BIBLE RUSKÁ
Vydání Bible s DT v ruském „synodálním pře-
kladu“. Pod textem jsou umístěny křížové 
odkazy. Příloha obsahuje rozpis čtení na jed-
notlivé neděle. Vydala Ruská biblická společ-
nost v roce 2011.

Pevná vazba, 172 × 240 mm,
1342 stran

Katalogové č.: 5100

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

198 Kč

Katalogové č.: 5120

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

650 Kč

EAN není k dispozici
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TIP ČBS

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

WWW.BIBLESHOP.CZ

BIBLE 
STAROSLOVĚNSKÁ
Vydání Bible v církevní slovanštině.

Pevná vazba, 170 × 240 mm

Katalogové č.: 5188

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

1180 Kč

BIBLE VIETNAMSKÁ
Moderní revidované vydání obsahuje kro-
mě biblického textu stručnou konkordan-
ci, přehledné tabulky a několik barevných 
mapek.

Měkké plastové desky,
133 × 186 mm, 1494 stran

Katalogové č.: 5420

měkká vazba

Čárový kód – EAN:

580 Kč

BIBLE ARABSKÁ
Vydání včetně deuterokanonických knih.

Pevné desky, 150 × 223 mm

Katalogové č.: 5457

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

890 Kč

BIBLE HEBREJSKÁ A ŘECKÁ
Toto vydání obsahuje v jednom svazku kompletní hebrejský a řecký text, 
ze kterého vycházely reformační překlady. Text Starého zákona je převzat 
z edice Ginsburg/
Bomberg a novozá-
konní text je Tex-
tus Receptus (F. H. A. 
Scrivener, 1894). 

Pevná vazba, 
174 × 117 mm, 
1296 stran

Katalogové č.: 4309

pevná vazba

Čárový kód – EAN:

1480 Kč

OPĚT V PRODEJI
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BIBLE S DT – MALÝ FORMÁT
Český ekumenický překlad

Vydání včetně deuterokanonických knih. Toto vydání zahrnuje nejen veškeré dosavadní 
revize textu, ale také novou přehlednější grafi ckou úpravu, dobře čitelnou v různých for-
mátech. Hlavní text nového vydání je ve dvou sloupcích, poznámky jsou umístěny dole 
pod textem a odkazy na vnějších okrajích stránek. Nová sazba přináší přehledněji uspo-

řádané chronologické tabulky ke Starému i Novému zákonu. 
Připojeny jsou i nové přehlednější mapy.

Měkká vazba, 115 × 152 mm, 1392 stran

BIBLE  BEZ DT – MALÝ FORMÁT
Český ekumenický překlad

Vydání bez deuterokanonických knih poprvé v  nové sazbě, 
ve dvou provedeních vazby: pevné (koženka) a měkké (umělá ků-
že). Hlavní text je ve dvou sloupcích, poznámky jsou umístěny 
ve spodní části stránky pod textem a odkazy na vnějších okra-
jích. Díky nové grafi ce je kniha dobře čitelná.

Více variant obálky, 115 × 152 mm, 1248 stran

B
Č

V
ve
že
ve
jíc

Víc

BIBLE S DT – JEDNOSLOUPCOVÁ
Český ekumenický překlad

Vydání včetně deuterokanonických knih. Biblický text je v  jednom sloupci s  odkazy 
na vnějším okraji stránky a poznámkami v dolní části pod hlavním textem. Toto uspo-
řádání společně s maximálním zvýrazněním pořadí kapitol a veršů umožňuje rychlé vy-
hledávání a  snadnou orientaci 
v biblickém textu. Na konci kni-
hy jsou barevné mapy a plán-
ky Jeruzaléma. Nové revidova-
né vydání.

Měkká vazba, 125 × 182 mm, 
1814 stran

B
Č

V
n
řá
hl
v 
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n

M
1

Katalogové č.: 1138

pevná vazba, hnědá koženka

Čárový kód – EAN:

460 Kč

Katalogové č.: 1138/K

měkká vazba, hnědá umělá kůže

Čárový kód – EAN:

460 Kč

VARIANTY OBÁLKY

Katalogové č.: 1122

měkká vazba, modrá nebo červená umělá kůže

Čárový kód – EAN:

480 Kč

Katalogové č.: 1133/K

měkká vazba, černá kůže, zlatá ořízka

Čárový kód – EAN:

380 Kč

Doprodej za výhodné ceny

EAN není k dispozici
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Nástěnný kalendář

Katalogové č.: 6050

kovová spirálová vazba

Čárový kód – EAN:

78 Kč

27 současných fotografi í 
zachycuje biblická místa

Souhrnná strana 
s popisky obrázků

Na každý měsíc 
přiléhavý biblický text

Spirála s ouškem na pověšení

Nástěnný
kalendář

Kovová spirálová vazba, 
210 × 297 mm, 16 stran

ZEMÍ BIBLE 2016
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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. Na knihy zakoupené v biblepointu se nevztahují akční 
nabídky a měsíční slevy.

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.


