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Milí čtenáři,
přestože bylo letošní jaro pro 
mnohé z nás jiné, než jsme oče-
kávali, rádi bychom Vám i nadále 
sloužili v rámci možností, které 
máme. Nebylo by to však možné 
bez Vás, našich přátel, členů, pří-
znivců a dárců. Děkujeme. Vaší 
podpory a důvěry si velmi vážíme. 
Reakce mnohých lidí na probíhají-
cí virovou pandemii svědčí o tom, 
že člověk člověku stále pomáhá, že 

se nenaplňují prognózy o lidské netečnosti a sebestředné so-
beckosti a že solidarita není prázdným pojmem.

Prodejna v Domě Bible je otevřena a my pro Vás stále při-
pravujeme pravidelné měsíční akce, které vždy na začátku mě-
síce zveřejňujeme na našich webových stránkách.

Česká biblická společnost však není jen nakladatelstvím, 
které slouží církvím a křesťanům v naší zemi, ale také spolkem, 
který pomáhá partnerským organizacím v jejich misijním úsi-
lí. Tuto službu bychom nemohli vykonávat bez trvalé přízně 
a pomoci jednotlivců. 

Nadále podporujeme dlouhodobé projekty, mezi které pa-
tří například spolupráce s Vězeňskou duchovenskou péčí. Po-
kračujeme v podpoře ekumenických a evangelizačních akcí, 
biblických soutěží a práce s dětmi a mládeží. Krátké povídání 
o podpořených projektech naleznete na str. 4 až 7.

Dále Vám v tomto Zpravodaji nabízíme přehled o překla-
dech Bible, které byly biblickými společnostmi dokončeny 
v roce 2019 (str. 8–9), připomeneme Vám stručně poslání České 
biblické společnosti (str. 10–11) a seznámíme Vás s aktuální na-
bídkou knih pro děti i dospělé (str. 12–13). Nechybí ani informa-
ce o připravovaném aktualizovaném vydání světového bestsel-
leru Průvodce Biblí a nabízíme možnost, jak si tuto publikaci 
předobjednat (str. 14).

Děkujeme Vám, protože bez Vaší pomoci a bez Vašich mod-
liteb bychom nemohli realizovat řadu důležitých projektů. 
Mnohokrát děkujeme všem církvím, členům klubu Bible každý 
měsíc (BKM), členům České biblické společnosti a individuál-
ním dárcům za fi nanční dary a modlitby!

Mgr. Pavel Novák, ředitel České biblické společnosti
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PRŮVODCE  
BIBLÍ

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ
Objednáváme 4878 Průvodce Biblí za akční cenu 590 Kč    ks

Fakturační adresa

Jméno  

Ulice 
PSČ a město 
Telefon 

Doručovací adresa (pokud je jiná než fakturační)

Jméno  

Ulice  

PSČ a město  

Telefon  

Způsob odběru 	Osobně v Domě Bible, Náhorní 1816/12, Praha 8 – Kobylisy
  	Na dobírku  Česká pošta – balík do ruky
  	Na dobírku  Česká pošta – balík na poštu
  	Na dobírku  GLS

Aktuální kompletní nabídku ČBS najdete v internetovém obchodě  www.bibleshop.cz

Knihy je možné objednat  v internetovém obchodě www.bibleshop.cz
  e-mailem na adrese obchod@dumbible.cz
  telefonicky na čísle 284 693 926
  poštou na adrese Česká biblická společnost, Náhorní 12, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

Poštovné zdarma

 Pevná vazba  
 150 × 215 mm
 Kat. č. 4878
 Prodejní cena:  
  990 Kč

Akční cena:  
590 Kč

Průvodce Biblí:
 doporučuje, jak s Biblí zacházet, jak jí rozumět a jak ji studovat
 nabízí pojednání o hlavních biblických postavách
 ukazuje, jak přistupovat k četbě různých žánrů Starého a Nového zákona
 pomáhá porozumět biblickým příběhům, poetickým a mudroslovným  

spisům, proroctvím i apokalyptickým textům

Při objednávce do 15. září 2020 sleva 40 %
Omezený počet kusů v předprodeji

REVIDOVANÉ A ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ

Obsáhlý text na 816 stranách doplňují další materiály, které v užitečné  
vizuální formě poskytují nezbytné informace o dobovém pozadí biblických 
příběhů:  více než 700 barevných fotografií  68 přehledných map 
 20 diagramů s časovými osami

B předobj 4878 2020-05 - 08 - A5.indd   1 02.06.2020   13:28:24



1 / 2020

ZPRAVODAJ ČESKÉ BIBLICKÉ SPOLEČNOSTI 3

Písmo svaté se sice otevírá a čte při každé 
bohoslužbě, ale možná si ani vždy neuvě-
domujeme, jaká je to přednost, že k nám 
skrze Bibli promlouvá sám Bůh. Apoštol 
Pavel napsal: „Všecko, co je tam psáno, 
bylo napsáno k našemu poučení, abychom 
z trpělivosti a z povzbuzení, které nám 
dává Písmo, čerpali naději.“ (Ř 15,4)

1 | 2020

Ohlédnutí za 
Dny Bible 

2019

Podzimní Dny Bible vyhlašuje Česká biblická 
společnost již od roku 1993. V mnoha farnostech 
a církevních společenstvích se stalo dobrou tra-
dicí, že v posledních měsících roku věnují jednu 
neděli tematice Bible. Den Bible je dobrou příle-
žitostí ke kázání na téma významu Písma sva-
tého, k dramatizaci méně známého biblického 
příběhu nebo k děkovným modlitbám za Bibli.

Dny Bible se mohou stát příležitostí pro při-
pomenutí významu Bible také pro širší veřejnost. 
V některých městech křesťané organizují výsta-
vy Bible s pestrým doprovodným programem, 
jinde se zase pořádá veřejné předčítání nebo ruč-
ní opisování Bible. Česká biblická společnost má 
pro takové příležitosti k dispozici řadu drobných 
publikací, které mohou posloužit jako ukázka 
textu Písma svatého, kterou si návštěvníci od-
nesou domů.

O Dnech Bible informujeme v podzimním 

Zpravodaji, který rozesíláme všem našim dár-
cům – jednotlivcům, sborům a farnostem všech 
církví, na které máme kontakt, a také ve zvláštní 
příloze Katolického týdeníku, kde mohou čtená-
ři přispět na biblické dílo prostřednictvím přilo-
žené složenky.

Součástí Dnů Bible jsou také doprovodné in-
formace o aktivitách zahraničních biblických 
společností. V loňském roce jsme připomněli 
projekty biblických společností v Guatemale, Ne-
pálu, Moldavsku, Papui Nové Guineji a Rwandě. 
Činnost biblických společností v chudých čás-
tech světa zajišťuje organizace Spojené biblické 
společnosti (UBS), jejímž členem je také Česká 
biblická společnost.

V roce 2019 se v rámci Dnů Bible poda-
řilo shromáždit 2 295 406 Kč. Všem dár-
cům děkujeme!

ZPRAVODAJ ČESKÉ BIBLICKÉ SPOLEČNOSTI 3
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lamentu (Saboru) i nárok na 
vzdělávání ve vlastním jazyce 
jako doplnění povinné výuky.

Počátky české komunity  
v Chorvatsku jsou spojeny  
s vyhnáním Turků a vytvořením 
nové Slavonské hranice podél 
Sávy a Dunaje. V polovině 18. 
století se tam situace zlepšila 
natolik, že mohla začít koloniza-
ce. Hluboké lesy, močály a neob-
dělávaná půda vyžadovaly pilné 
ruce. Patent Josefa II. o zrušení 
nevolnictví umožnil Čechům 
stěhování za novou půdou a vi-
dinou lepšího života. Stěhování 
Čechů do Chorvatska trvalo té-
měř 150 let. Zpočátku (18. st.) 
probíhalo jednotlivě (dělníci 
sklářských a jiných manufaktur, 
řemeslníci, duchovní, vojáci, uči-
telé, úředníci, lesníci aj.) a pak  
v několika dalších vlnách (větši-
nou zemědělci).

Na území Chorvatska žije 
přibližně deset tisíc občanů 
českého původu. Nejvíce je čes-
ká menšina zastoupena v Da-
ruvaru (Bjelovarsko-bilogorská 
župa), kde je mateřská škola, 
česká základní škola, gymnázi-
um s českou částí, vydavatelství 
Jednota, které vydává stejno-
jmenný týdeník, česká knihov-
na i rádio s českým vysíláním. 
Významná česká menšina  
s vlastní mateřskou a základní 
školou žije také v nedalekých 
Končenicích. České školy jsou 
také v Záhřebu a zhruba dvacít-
ce dalších obcí. 

Českou menšinu zastřešu-
je Svaz Čechů se sídlem v Da-

Dar byl předán školám v Kon-
čenicích a v Daruvaru. Dodání 
do Chorvatska zprostředkovala 
paní Mgr. Andrea Preissová Krej-
čí, Ph.D., odborná asistentka na 
Slezské Univerzitě v Opavě. 

O daru České biblické společ-
nosti informoval také časopis 
daruvarské české komunity Jed-
nota:

Ve třech krabicích, které vá-
žily přes 40 kg, se nacházelo 25 
Biblí v Českém ekumenickém 
překladu (moderní čeština), 10 
příruček pro výuku náboženství 
„… a co o tom říká Bible“, 10 
učebnic „Školní průvodce Biblí“ 
a 14 dalších publikací pro dospě-
lé (Rodinná encyklopedie Bible; 
Průvodce Biblí) i děti (Moje malá 
kufříková Bible; Biblické doma-
lovánky apod.).

Česká menšina 
v Chorvatsku
Chorvatská republika uzná-

vá oficiálně 22 národnostních 
menšin, které mají mimo jiné 
také právo na zastoupení v par- 

Dar pro krajany 

Název: Chorvatská republika 
(Republika Hrvatska) 
Rozkládá se na východním 
pobřeží Jaderského moře. Na 
severu hluboko zasahuje do 
vnitrozemí – od předhůří Alp 
do Panonské nížiny, k břehům 
Dunaje a Drávy. 
Hlavní město: Záhřeb
Rozloha: 56 594 km²
Obyvatelstvo: 4,25 mil.;  
Chorvaté (90,42 %, tj. 3,87 
mil.); Srbové (186 tis., 4,4 %); 
Bosňané (0,73 %); Italové  
(0,42 %); Albánci (0,41 %); 
Romové (0,40 %); Maďaři  
(0,33 %); Slovinci (0,25 %);  
Češi (0,22 %) 
Úřední jazyk: chorvatština
Náboženské složení:  
86,28 % římští katolíci;  
4,44 % pravoslavní;  
1,47 % islám; 3,81 % bez  
vyznání; ostatní náboženství 
mají podíl pod 1 %

Česká biblická společnost poslala na sklonku roku 
krajanům v Chorvatsku knihy na pomoc ve výuce 
náboženství na českých školách.
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ruvaru. Jedná se o nepolitické 
sdružení Českých besed, škol, 
klubů a jednotlivců v oblas-
ti kultury, vzdělávání, umění, 
vědy a sportu. Činorodé České 
besedy pořádají ve svých ná-
rodních domech různé kulturní 
akce. Významné jsou Dny čes-

v Chorvatsku

Nový překlad Bible je velkou duchovní 
a společenskou událostí pro každý národ

ké kultury, dožínkové slavnosti 
s alegorickými vozy i Dny piva, 
které se v druhé polovině srpna 
konají v daruvarském pivovaru 
Staročeško. Ten založili čeští 
kolonisté už v roce 1840.  

Česká komunita úzce spo-
lupracuje se slovenskou men-
šinou. Oba národy mají také 
společného zástupce v chorvat-
ském Saboru.

Příslušníci české menšiny 
hovoří tzv. daruvarskou češti-
nou, která vychází z původních 
českých nářečí a je silně ovliv-
něna chorvatštinou.

Biblická společnost 
v Chorvatsku
Chorvatská biblická spo-

lečnost (Hrvatsko biblijsko 
društvo) byla založena v roce 
1995, je členem Spojených bib-
lických společností a od samého 
počátku má mezikonfesní a eku-
menický charakter. Do společné 
práce se aktivně zapojují zástup-
ci církve katolické, srbské pravo-
slavné, makedonské pravoslav-
né, evangelické, reformované, 
baptistické, evangelické letniční 
a adventistické. 

V současné době realizuje 
Chorvatská biblická společnost 
dva důležité projekty – nový pře-
klad Bible do chorvatštiny a prv-
ní překlad Bible do bosenštiny.

Nový překlad Bible 
do chorvatštiny
Živý jazyk podléhá neustá-

lému vývoji a změnám, které 
v globalizovaném světě pro-
bíhají rychleji než kdykoliv 
předtím. První překlad Bible do 

chorvatštiny se začal utvářet již 
ve 14. století. Nejmladší Bible 
v chorvatštině je stará téměř 
100 let, proto je nový překlad 
vítanou a zároveň velmi naléha-
vou záležitostí. Završení deseti-
leté usilovné práce (konec roku 
2020) bude pro chorvatský ná-
rod, jehož kulturní tradice jsou 
s Písmem úzce spjaty, nepo-
chybně vrcholnou událostí. 

Realizace nového překladu 
je organizována jako interdis-
ciplinární ekumenická týmová 
práce předních odborníků v ob-
lasti biblických věd, lingvistiky, 
literatury a překladu.

První překlad Bible 
do bosenštiny
Chorvatská biblická společ-

nost působí také v sousední 
Bosně a Hercegovině, a proto 
připravuje první překlad Bible 
do současné bosenštiny. Ne-
jedná se přímo o samostatný 
překlad, ale o adaptaci nově 
vznikajícího chorvatského pře-

Název: Bosna a Hercegovina 
(bosensky/srbsky/chorvatsky 
Bosna i Hercegovina, Босна 
и Херцеговина)
Přímořská země v jihovýchodní 
Evropě se skládá ze dvou auto-
nomních entit (Federace Bosny 
a Hercegoviny a Republiky srb-
ské) a jednoho regionu (Brčko), 
obývané třemi národy.
Hlavní město: Sarajevo
Rozloha: 51 209 km²
Obyvatelstvo: 3,53 mil; 
Bosňáci: 1,77 mil. (50,1 %); 
Srbové: 1,08 mil. (30,8 %); 
Chorvaté: 543 tis. (15,4 %)
Úřední jazyk: bosenština, 
chorvatština, srbština
Náboženské složení: 
40 % islám; 31 % pravoslavní; 
15 % římští katolíci; 5 % bez 
vyznání; ostatní náboženství 
mají podíl pod 1 %

kladu. Výchozí chorvatský text 
bosenští jazykovědci a teologo-
vé souběžně přizpůsobují poža-
davkům moderní bosenštiny.

Úskalím projektu je neustá-
lenost jazykového standardu 
novodobého bosenského jazyka. 
Zajímavostí je, že při fi nálních 
úpravách textu budou překla-
datelé spolupracovat s lingvisty 
z islámské fakulty v Sarajevu.
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Vězeňská 
duchovenská péče
Vězeňská duchovenská péče 

je dobrovolným sdružením 
křesťanů – duchovních i laiků, 
kteří byli vedením svých církví 
pověřeni duchovenskou služ-
bou ve věznicích a vazebních 
věznicích Vězeňské služby Čes-
ké republiky.

Česká biblická společnost 
dlouhodobě podporuje činnost 

Vězeňské duchovenské péče. 
Každý rok poskytuje této or-
ganizaci různé překlady Bible – 
celé Bible, Nové zákony či různé 
výběry.

Bétel
Křesťanská svépomocná ko-

munita v Kralupech nad Vlta-
vou se zaměřuje na pomoc že-
nám a mužům (od 18 do 50 let), 
kteří se chtějí zbavit závislosti 

Podporujeme
Díky podpoře našich dárců jsme dali k dispozici již tisíce Biblí nebo biblické 
literatury církvím a křesťanským organizacím buď zdarma, nebo za dotova-
né ceny. Zde je několik příkladů.

na alkoholu, drogách či hracích 
automatech.

V uplynulém roce věnovala 
Česká biblická společnost or-
ganizaci Bétel několik výtisků 
různých překladů Bible a jiné 
křesťanské literatury.

Dar pro Dětský domov 
v Dolních Počernicích
Dětskému domovu v Dolních 

Počernicích věnovala Česká bib-
lická společnost celkem 29 knih 
(např. Bible pro kluky a holky; 
Vánoční příběh pro kluky a hol-
ky; Velikonoční příběh pro nej-
menší; Bible v obrázcích; Bible 
pro malé detektivy; Bible Slovo 
na cestu; Čtení z Bible…).
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Stezka písmáků
Jde o soutěž, která má moti-

vovat nejen děti, ale i dospělé 
ke čtení Bible. Akci spolupořá-
dají Junák a Klub Pathfi nder. 
Každý rok jsou vybrány jiné 
biblické knihy nebo jejich části. 
Účastníci soutěže jsou rozděleni 
do několika věkových kategorií.

V roce 2019 proběhl již dvacátý ročník této 
soutěže, jejímž účastníkům ČBS věnovala 23 
knih.

Stezka písmáků probíhá i v letošním roce, re-
gistrace byla zahájena 1. dubna. První kolo pro-
bíhá od tohoto data online. Každý soutěžící má 
svůj účet, kde se mu postupně zobrazují otáz-
ky z přečtených textů. Soutěže se lze zúčastnit 
také písemně – zájemci mohu soutěžit na zá-
kladě textů na papíře (přihlásit se lze až do 15. 
srpna 2020). 2. kolo proběhne za osobní účasti 
písemně 17. listopadu 2020 v Praze a postupují 
do něj ti soutěžící, kteří v prvním kole odpovědí 
správně elektronicky na všechny otázky (100 %). 
V „papírové“ formě soutěže pak stačí mít mini-
málně 70 % správných odpovědí. Více informací 
na www.stezkapismaku.cz.

Bible a my
Smyslem soutěže, kterou vyhlašuje Základní 

škola M. Kudeříkové ve Strážnici, je zprostřed-
kovat žákům a studentům bohatství, které tato 
nejrozšířenější a nejpřekládanější kniha na svě-
tě představuje, její hodnoty literární, kulturní, 
mravní i duchovní, a tímto způsobem upozor-

nit na její aktuálnost i v dnešní 
době. V roce 2019 věnovala 
ČBS pro tuto soutěž 15 ks 

knih a 15 kalendářů. 
O soutěži blíže na 
www.bibleamy.cz.

Biblický den
Biblický den ve Staré Vsi nad Ondřejnicí nabízí 

poučení i zábavu pro všechny generace. Součástí 
Biblického dne je Biblická olympiáda. Odborným 
garantem akce je biblista P. ThLic. Marek Kozák, 
Th.D. Na realizaci Biblického dne se podílí Kate-
chetické a pedagogické centrum, Centrum pro 
mládež, Centrum pro rodinu a sociální péči, Čes-
ké katolické biblické dílo a Česká biblická spo-
lečnost, která organizátorům věnovala 15 knih 
(ABC křesťanství; (Ne)známé příběhy Bible; Nový 
zákon, Žalmy a Přísloví; Česko-anglický Nový zá-
kon; Světem Bible). 

Více o Biblickém dnu najdete na 
www.biblickyden.cz.

Soutěže ve znalosti Bible
Česká biblická společnost poskytuje Bible a knihy s biblickou tematikou 
také účastníkům soutěží ve znalostech Bible.

mravní i duchovní, a tímto způsobem upozor-
nit na její aktuálnost i v dnešní 

době. V roce 2019 věnovala 
ČBS pro tuto soutěž 15 ks 
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První překlad 
Rodina jazyků, do kterých 

již byla přeložena celá Bible, se  
v uplynulém roce rozšířila o dal-
ších šest členů. Jedná se o tyto 
jazyky: elomwe (Malawi), 2,3 mi-
lionu; čadská arabština (Čad), 1,7 
milionu; achi cubulco (Guatema-
la), 52 tisíc; lamkang naga (Indie), 
10 tisíc; cho chin (Myanmar) 15 
tisíc; kivunjo (Tanzanie), 14 tisíc.

Kompletní Nový zákon byl  
v loňském roce poprvé přelo-
žen do 11 jazyků. Sedm jazyků, 
které byly obohaceny o Nový 
zákon, pochází z Indie (např. 
dhurwa, sajolong miji, lambadi) 
a mohou celkem oslovit až 4,3 
milionu obyvatel. Dále se jedná  
o angolský jazyk nkumbi (170 ti-
síc), konžský vili (16 tisíc), fidžij-
ský maumi (3 tisíce) či vietnam-

ský nung (100 tisíc).
Počet jazyků, do kterých byla 

poprvé přeložena alespoň část 
Písma, se zvedl o 33. Takto vy-
soký počet je daný hlavně tím, 
že jednotlivé týmy uveřejňují 
během překladatelských prací 
na celé Bibli či Novém zákoně 
již hotové texty, aby se s nimi 
čtenáři a posluchači mohli co 
nejdříve seznámit. Překladatel-
ská skupina tak získá zpětnou 
vazbu – překladatelé si ověří 
správnost svého počínání přímo 
mezi aktivními uživateli daného 
jazyka. 

Revize a nové překlady

Jazyky se v průběhu času vyví-
její a pro mladou generaci může 
být velmi obtížné porozumět 

starším překladům Písma. Pro-
to biblické společnosti iniciují 
revize stávajících překladů nebo 
vytvoření zcela nového překla-
du. V roce 2019 bylo takto znovu 
přeloženo či revidováno čtyřicet 
překladů pro přibližně 588 milio-
nů uživatelů.

Znovu byla Bible přeložena 
například do severní sámštiny, 
a nahradila tak text starý téměř 
125 let. Severní sámštinou mluví 
asi 30 tisíc lidí, především v se-
verních částech Norska, Švédska 
a Finska (Laponsko). Severní 
sámština patří spolu s ostatními 
sámskými jazyky (např.  lulejskou 
sámštinou, pitejskou sámštinou, 
kildinskou sámštinou či terskou 

Překlady
V roce 2019 bylo po celém světě dokončeno rekordních  
90 překladů pro 617 milionů uživatelů. V padesáti případech se jedná 
o úplně první překlad – tedy překlad do jazyka, ve kterém dosud nebyla 
publikována žádná část Bible. Písmo tak nyní může nově promlouvat  
k dalším 29 milionům lidí.
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dokončené biblickými
společnostmi v roce 2019
sámštinou) do uralské jazykové 
rodiny, mezi skupinu ugrofi n-
ských jazyků. Je tedy příbuzná 
například s fi nštinou, estonšti-
nou nebo maďarštinou.

V roce 2019 byla také zahájena 
revize populárního francouzské-
ho překladu. S více než 77 miliony 
francouzských mluvčích po ce-
lém světě má „La Bible Nouvelle 
Français courant“ (Nová součas-
ná francouzská Bible) potenciál 
oslovit široké čtenářstvo v Evro-
pě, Kanadě a Africe.

Úkol dosud 
není splněn

Celá Bible je nyní, 
na počátku nového 
desetiletí, k dispozici 
již v 694 jazycích, které 
dohromady používá 5,7 
miliardy lidí. Téměř tři 
čtvrtiny překladů byly 
realizovány prostřed-
nictvím Spojených bi-

blických společností. Počet lidí, 
kteří mohou číst Nový zákon ve 
své mateřštině, dosáhl 793 milio-
nů a dalších 463 milionů má pří-
stup k různým výběrům z Písma. 

Stále však zůstává více než 
polovina z celkového počtu ja-
zyků (7359), do kterých Písmo 
nebylo přeloženo – to znamená, 
že 1,5 miliardy lidí dosud čeká 
na Bibli ve svém jazyce. Spojené 
biblické společnosti jsou odhod-
lány nadále zpřístupňovat posel-
ství Písma všem lidem ve všech 
jazycích.
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Česká biblická společnostČeská biblická společnostČeská biblická společnost

Představení ČBS 
a její poslání
Česká biblická společnost 

(ČBS), respektive její českoslo-
venská předchůdkyně, byla za-
ložena v roce 1920. V roce 1953 
byla činnost společnosti zasta-
vena komunistickými úřady. 
K obnovení biblické společ-
nosti došlo až v listopadu 1990. 
ČBS usiluje o to, aby v naší zemi 
byla Bible dostupná pro každé-
ho ve srozumitelném jazyce 
a za přijatelnou cenu k osobní 
četbě, evangelizaci, studiu i pro 
liturgické účely. Česká biblická 
společnost slouží všem církvím 
a zájemcům o Bibli v naší zemi. 

Česká biblická společnost 

Česká biblická společnost 
patří do celosvětové ro-
diny biblických společ-
ností, jejichž společným 
cílem je činit Písmo svaté 
co nejdostupnějším ve 
všech zemích světa. To-
hoto cíle by nebylo mož-
né dosáhnout bez podpo-
ry dárců po celém světě.

vydává v různých formátech 
a provedeních zejména Čes-
ký ekumenický překlad Bible 
(ČEP), Bibli Slovo na cestu 
(SNC), Bibli kralickou a ve spo-
lupráci s Křesťanskou misijní 
společností také Český studij-
ní překlad. Dále vydává křes-
ťanskou literaturu pro dospělé 
a děti, poskytuje vydavatelskou 
službu církvím a získává pro-
středky na podporu šíření Bi-
ble.

Široká nabídka České 
biblické společnosti

Odborné publikace
Kromě širokého sortimen-

tu Biblí v různých velikostech 

a provedeních vydáváme další 
knihy s biblickou tematikou: 
encyklopedie o Bibli, biblické 
atlasy, biblické komentáře a od-
borné studie pro teology. Na-
bízíme také texty v původních 
jazycích a dvojjazyčné i cizoja-
zyčné Bible.

Pro děti
S biblickými příběhy můžeme 

seznamovat děti už od útlého 
věku. V naší nabídce najdete jak 
knížky, ze kterých mohou rodiče 
nebo prarodiče číst dětem už od 
1 roku, tak knihy, které si mohou 
malí školáci číst sami.

Audio Bible
Značka Audio Bible je názvem 

pro dramatizovanou audio na-
hrávku Českého ekumenického 
překladu Bible. V současné době 
máme k dispozici celý Nový zá-
kon v podání předních českých 
umělců, jako je Alfred Strejček, 
Josef Somr, Taťjána Medvecká, 
Bořivoj Navrátil a další. Nahrávka 
je doplněna působivou hudbou a 
zvukovými efekty. K dispozici je 
také starší nahrávka Nového zá-
kona od Jiřího Hurty bez hudeb-
ního doprovodu.
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Dobré slovo pro každého

o pravidelný kontakt s Českou 
biblickou společností. Kontakt 
se členy BKM je udržován kore-
spondenčně ve dvouměsíční pe-

riodě. Členům posíláme 
dvakrát do roka Zpra-
vodaj České biblické 
společnosti a čtyřikrát 
dopis s informacemi 
o zahraničních i domá-

cích projektech.
Jako poděkování dostane 

každý přispívající člen BKM ná-
stěnný kalendář ČBS. Těm, kteří 
nevyužívají možnosti bankov-
ních plateb, posíláme společně 
s dopisem či Zpravodajem před-
tištěné složenky na jejich jméno. 
Výše pravidelného příspěvku je 
ponechána na každém z členů 
klubu.

Dům Bible
Česká biblická společnost má 

své sídlo a prodejnu v pražském 
Domě Bible u stanice metra Ko-
bylisy (Náhorní 1816/12, Praha 8). 
Zde najdete celý sortiment knih 
z naší produkce, další české 
Bible, cizojazyčné Bible, literatu-
ru pro teology, produkty Audio 
Bible a další doplňkové zboží. 
Pokud se nemůžete do sídla Čes-
ké biblické společnosti vydat 
osobně, můžete nás navštívit 
„elektronicky“ na našich webo-
vých stránkách:

www.dumbible.cz,
www.bibleshop.cz  nebo 
        @dumbible.cbs

Naši příznivci podpo-
rují věc Bible několika
formami

Členové České biblické 
společnosti
Česká biblická společnost byla 

založena jako občanské sdružení 
(nyní spolek). Na základě stanov 
rozlišujeme kolektivní členství 

(církve a náboženské 
společnosti) a individu-
ální členství. Každý člen 
má právo dostávat pra-
videlně zprávy o činnosti 
společnosti a přispívat 
k plnění jejího poslání 
svými modlitbami, vli-
vem a fi nančními dary. Členům 
ČBS poskytujeme informace 
o působení společnosti pro-
střednictvím Zpravodaje České 
biblické společnosti. Nakladatel-
ské aktivity ČBS pak zveřejňuje-
me v katalogu.

Členové ČBS, kteří 
mají zaplacený členský 
příspěvek v aktuálním 
nebo v předcházejícím 
roce, mají nárok na 25% 
slevu na produkci ČBS a 
nástěnný kalendář zdarma.

Členský příspěvek je již něko-
lik let ve stejné výši: 410 Kč na 
rok, pro důchodce a studenty 
110 Kč.

Klub Bible každý měsíc 
(BKM)
Jedná se o skupinu několika 

set dárců, kteří projevili zájem 

riodě. Členům posíláme 

společnosti a čtyřikrát 
dopis s informacemi 
o zahraničních i domá-
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Novinky
NOVÝ ZÁKON
BIBLE DO NEPOHODY
je vytištěn na voděodolném papíře, 
který zaručuje naprostou odolnost vůči 
nepříznivému počasí i drsnějšímu zacházení. 
Díky těmto vlastnostem je vhodnou 
pozorností pro milovníky vodní, 
horské i pěší turistiky.

BIBLE – Český 
ekumenický překlad 
Atraktivní vydání v džínovině

kat. č. 1321

kat. č. 1155

490 Kč

590 Kč

DOTISK ÚSPĚŠNÉHO TITULU

DOTISK

Měkká vazba, dárková krabička

Kapesní formát se zipem

www.bibleshop.cz
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SLOVO NA CESTU
Slovo na cestu je čtivý, jasný a srozumitelný překlad Bible. Převá-
dí do současné moderní češtiny teologické výrazy a formulace, 
které jsou dnešnímu člověku cizí. Pomáhá tak čtenáři pochopit 
myšlenky a smysl původního biblického textu.

Velkou oblibu si získal nejen mezi začínajícími, ale i zkušenými 
čtenáři Bible. Ti oceňují, že mohou lépe číst i delší oddíly najed-
nou a objevovat tak nové souvislosti. SNC je českou obdobu po-
pulárních překladů The Living Bible, Good News Bible nebo Gute 
Nachricht Bibel a Hoff nung für alle.

Revidované vydání Nového zákona vyšlo v roce 2000. Překlad Sta-
rého zákona vycházel postupně v edici Průvodce životem spolu 
s výkladovými poznámkami k biblickému textu. Kniha vychází 
v nové moderní grafi cké úpravě včetně světově proslulých ilu-
strací od Annie Vallottonové.

NOVÝ ZÁKON 
Slovo na cestu

Drobné, tematicky zaměřené 
brožurky v sympatické grafi cké 
úpravě s ilustracemi potěší jako 
malý dárek nebo poslouží pro 
první seznámení s moudrostí 
Bible a Ježíšovým poselstvím. 
Díky výhodné ceně jsou vhod-
né také jako pozornost pro 
návštěvníky církevních akcí či 
k misijním účelům. 

kat. č. 1317

148 Kč

DOTISK S NOVOU OBÁLKOU

Dvoubarevný tisk, měkká vazba

z naší produkce

balení 
50 ks

250 Kč

10 Kč
dvoubarevný tisk
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PRŮVODCE  
BIBLÍ

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ
Objednáváme 4878 Průvodce Biblí za akční cenu 590 Kč    ks

Fakturační adresa

Jméno  

Ulice 
PSČ a město 
Telefon 

Doručovací adresa (pokud je jiná než fakturační)

Jméno  

Ulice  

PSČ a město  

Telefon  

Způsob odběru 	Osobně v Domě Bible, Náhorní 1816/12, Praha 8 – Kobylisy
  	Na dobírku  Česká pošta – balík do ruky
  	Na dobírku  Česká pošta – balík na poštu
  	Na dobírku  GLS

Aktuální kompletní nabídku ČBS najdete v internetovém obchodě  www.bibleshop.cz

Knihy je možné objednat  v internetovém obchodě www.bibleshop.cz
  e-mailem na adrese obchod@dumbible.cz
  telefonicky na čísle 284 693 926
  poštou na adrese Česká biblická společnost, Náhorní 12, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

Poštovné zdarma

 Pevná vazba  
 150 × 215 mm
 Kat. č. 4878
 Prodejní cena:  
  990 Kč

Akční cena:  
590 Kč590590 KčKč

Průvodce Biblí:
 doporučuje, jak s Biblí zacházet, jak jí rozumět a jak ji studovat
 nabízí pojednání o hlavních biblických postavách
 ukazuje, jak přistupovat k četbě různých žánrů Starého a Nového zákona
 pomáhá porozumět biblickým příběhům, poetickým a mudroslovným  

spisům, proroctvím i apokalyptickým textům

Při objednávce do 15. září 2020 sleva 40 %
Omezený počet kusů v předprodeji

REVIDOVANÉ A ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ

Obsáhlý text na 816 stranách doplňují další materiály, které v užitečné  
vizuální formě poskytují nezbytné informace o dobovém pozadí biblických 
příběhů:  více než 700 barevných fotografií  68 přehledných map 
 20 diagramů s časovými osami




  

Akční cena:
590590590590

Průvodce Biblí:Průvodce Biblí:

 20 diagramů s časovými osami

Průvodce Biblí:Průvodce Biblí:

Při objednávce do 15. září 2020
Omezený počet kusů v předprodeji

Vyjde v září 2020

B předobj 4878 2020-05 - 10 - A5.indd   1 09.06.2020   16:33:50
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Připojte se k celosvětovému klubu
BIBLE KAŽDÝ MĚSÍC
BIBLE KAŽDÝ MĚSÍC (BKM) je název celosvě-
tového společenství lidí, kterým leží na srdci 
šíření Božího slova v nejchudších zemích svě-
ta. Součástí tohoto díla se můžete stát i Vy. 
Stačí, když nám napíšete na e-mailovu adresu 
dary@dumbible.cz nebo vyplníte následující 
formulář a pošlete ho na adresu České biblické 
společnosti.
Členové BKM pravidelně dostávají informace 
o projektech biblických společností, a tak mají 
možnost pravidelně podporovat biblické dílo 
svými modlitbami a fi nančními dary. Přispívat 
můžete měsíčně, čtvrtletně nebo jednou za rok 
podle vlastního uvážení. Členství v klubu BKM 
lze kdykoliv ukončit.

Měsíční příspěvek 100 Kč umožní tisk a distribuci části Písma svatého, 
200 Kč Nového zákona a 400 Kč celé Bible.

Vyplněnou 
přihlášku 
laskavě 
zašlete 
na adresu: 

Česká biblická 
společnost 
Náhorní 12 
182 00  
Praha 8

PŘIHLÁŠKA DO KLUBU BIBLE KAŽDÝ MĚSÍC

Přihlašuji se do klubu Bible každý měsíc a chci pravidelně 
dostávat informace o projektech biblických společností.

Jméno 
a příjmení    

Adresa
 

Telefon

E-mail 

Budu přispívat:     měsíčně           čtvrtletně           ročně           částkou                                 Kč   
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Jak můžete podpořit 
biblické dílo
 MODLITBAMI Modlete se za klid a mír v zemích, kde se válčí 
nebo kde není náboženská svoboda. Modlete se za křesťanské sbory 
a farnosti, za křesťanské rodiny i jednotlivce v těchto zemích. Modle-
te se za pracovníky biblických společností a za jejich úsilí šířit Písmo 
svaté. Modlete se za překladatele Bible do domorodých jazyků.
 FINANČNÍM DAREM I malý příspěvek pomůže. Může se stát kap-
kou, ze které se stane řeka a nakonec i moře. Pomocí variabilního sym-
bolu sami určujete, na jaký účel bude Váš dar použit.

Své příspěvky můžete zasílat na účet ČSOB: 129876273/0300
Variabilní symbol označuje účel daru:
  6930 = příspěvek na podporu projektů ČBS
  9999 = Dny Bible
  3320 = členský příspěvek člena ČBS na rok 2020
  2222 = příspěvek člena klubu Bible každý měsíc
Specifi cký symbol identifi kuje dárce. Jedná se o evidenční číslo 
dárce, které se uvádí u adresy vlevo. Noví dárci specifi cký symbol 
nevyplňují.
Konstantní symbol: 0308

Potvrzení pro fi nanční úřad (odpočet z daní)
Svůj dar můžete uplatnit jako odčitatelnou položku ve svém daňovém 
přiznání. V případě zájmu si u nás vyžádejte potvrzení o darech pro 
fi nanční úřad. Potvrzení Vám pošleme poštou v druhé polovině ledna.


