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Úvodní slovo
Milí přátelé,
dovolte mi, abych Vám jménem České bib-
lické společnosti poděkoval za Vaši podporu
misijních a evangelizačních projektů, kte-
rými se snažíme již 19 let pomáhat nejen 
v chudých zemích celého světa, ale také 
v naší zemi.

Prostřednictvím Spojených biblických
společností jsme v roce 2011 díky Vaší štěd-
rosti podpořili překladatelské projekty čtyř
afrických zemí – Súdánu, Mosambiku, 
Zimbabwe a Republiky Kongo – částkou
1.820.522 Kč. Další prostředky jsme využili
na podporu realizace ekumenických a evan-
gelizačních projektů v naší zemi. O někte-
rých z nich se dočtete v tomto Zpravodaji.
Nadále podporujeme dlouhodobé projekty,
mezi které patří například spolupráce s Vě-
zeňskou duchovenskou péčí, organizátory
biblických výstav, soutěží, čtení a různých
evangelizačních aktivit.

Česká biblická společnost je nejen nakla-
datelstvím, které slouží církvím a křesťa-
nům v naší zemi, ale také občanským
sdružením, které pomáhá partnerským or-
ganizacím v jejich misijním úsilí. Tuto
službu bychom nemohli vykonávat bez
trvalé přízně a podpory jednotlivců. Pokud
tedy autoři některých článků v tomto Zpra-
vodaji děkují České biblické společnosti za
podpořené projekty, vězte, že tyto díky patří
především Vám. 

Mgr. Pavel Novák,
ředitel České biblické společnosti
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Poděkování – Dny
Bible 2011

Děkujeme všem, kdo podpořili
každoroční sbírku na překlady
v chudých zemích světa. 

Díky štědrosti a modlitbám
našich dárců a příznivců byla
koncem loňského roku pro-
střednictvím Spojených biblic-
kých společností poukázána
jednotlivým biblickým společ-
nostem celková částka
1.820.522 Kč. Podpořeny tak
byly překladatelské projekty
Súdánu, Zimbabwe, Mosam-
biku a Republiky Kongo. Děku-
jeme za Vaši přízeň!

V roce 
2013 vyjde
Šestidílka

Zprávy z České
biblické společnosti
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Pozvánka na valné
shromáždění ČBS

Ve čtvrtek 12. dubna 2012 se
uskuteční každoroční valné
shromáždění České biblické
společnosti.

Všechny členy ČBS srdečně
zveme na valné shromáždění
ČBS do kostela Českobratrské cír-
kve evangelické U Jákobova 
žebříku (U Školské zahrady 8,
Praha 8 - Kobylisy).  Zde bude zve-

řejněna výroční zpráva ČBS, která
se týká především činnosti a hos-
podaření společnosti. Přednese ji
ředitel ČBS Mgr. Pavel Novák. 

Odpolední přednášku, která
začne v 13.30, bude mít doc. Jiří
Mrázek, autor dvou komentářů 
z edice Český ekumenický pře-
klad – Zjevení Janova a Evangelia
podle Matouše. Přednáška bude
volně přístupná.

Knižní veletrh

Od 17. do 20. května 2012 bude
na Výstavišti v Praze Holešovi-

cích za účasti České biblické
společnosti probíhat letos již
18. mezinárodní knižní veletrh
Svět knihy. 

Tématy letošního veletrhu
jsou Literatura černomořské
oblasti a Komiks. Česká biblická
společnost zde představí své
novinky, především ABC Bib-
lický atlas a dětské knihy. Tě-
šíme se na vás na tradičním
místě, v levém křídle Veletrž-
ního paláce ve stánku s číslem 
L 823.

U příležitosti 400. výročí vydání
Bible kralické v roce 1613 vydá
Česká biblická společnost
v roce 2013 Šestidílku.

Asi v polovině roku 2013 vydá
Česká biblická společnost tzv.
Šestidílku v jednom svazku, a to
včetně poznámek. V nové,
moderní a dobře čitelné sazbě se
objeví i původní grafické prvky.
Text bude identický s původním
textem s poznámkami, dojde
však k úpravě pravopisu.
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Přijměte naše poděkování za zprostředkování knižního daru, který jsme
obdrželi od Vaší společnosti pro naši nově otevřenou Křesťanskou ma-
teřskou školu Karolínka ve Slavkově u Brna, jejímž zřizovatelem je Čes-
koslovenská provincie Chudých školských sester naší Paní.

Po prázdninových přípravách, kdy jsme zajišťovali celkové vyba-
vení školy, byl pro nás tento dar velmi příhodný a milý.  Děkujeme za
Vaše krásné knihy, které nám budou velkou pomocí, jak dětem zpro-
středkovat Boží jednání a základ křesťanského poselství.

Přejeme mnoho podnětné inspirace a radosti při Vaší práci. 
Za děti a učitelky KMŠ s. Josefa Jarošová

Domácí projekty 
Mateřská
školka 
Svatojánek
Jsme církevní mateřská
školka zřízená v roce 2010.
Naše školka čítá 25 dětí 
a jejím hlavním smyslem
je formovat děti v plno-
hodnotné a zralé osob-
nosti. Výuka se opírá 
o křesťanské a morální
hodnoty a je propojena
mimo jiné také s biblic-
kými katechezemi. Vzhle-
dem k tomu, že školka
není státní, chybí nám pe-
níze na nákup některých
výukových pomůcek a di-
daktických materiálů. Dět-
ské Bible využijeme ve
výchovně-vzdělávacím
procesu a pomůžeme
dětem při jejich růstu ve
víře. 

Jsme velice potěšeni
Vaší štědrostí a zájmem 
o šíření víry a křesťan-
ských hodnot. Patří Vám
veliké poděkování.

S křesťanským 
pozdravem

Mgr. Markéta Houdková
Ředitelka MŠ 

Svatojánek v Litovli

Mateřská školka Karolínka

zpravodaj 01-2012:Sestava 1 1.3.2012 9:49 Stránka 4



ZPRAVODAJ ČESKÉ BIBLICKÉ SPOLEČNOSTI

1 / 2012

5

děti a mládež

Program Teen Challenge v České
republice nabízí pomocnou ruku
více než 150 chlapcům, dívkám,
mužům a ženám. Tento křesťan-
ský program se zaměřuje na kon-
krétní pomoc studentům v jejich
vztahu k Bohu, k sobě samým 
a k jejich rodinám. Teen Cha-
llenge věří v druhou šanci.

Naším cílem je napomoci k zá-
sadní změně chlapců, dívek,
mužů a žen, jejichž životy byly
zasaženy problémy s hněvem, re-
belií, depresí, zneužíváním drog 
a dalšími problémy ovládajícími

Teen Challenge – biblické 
vyučování

jejich život. Věříme, že poskytnu-
tím nové perspektivy dáme
našim studentům příležitost se
realizovat a dosáhnout svých
snů.

Věříme v Boží schopnost pro-
měny lidského života. Poznali
jsme, že nabídnutá šance může
člověka přivést k tomu, aby vedl
spokojený a cílevědomý život.

Použitou literaturu využijeme
při biblickém vyučování kluků 
a dívek. 

Daniel Tichý
Teen Challenge Poštovice
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Domácí projekty 
– ekumenické

• Doba realizace akcí byla stanovena na říjen 
a listopad 2011.

• Tentokrát byly akce zaměřeny jen na vyso-
koškolské studenty.

NAPLNĚNÍ CÍLŮ
PRIMÁRNÍ CÍL:
• Vzájemné poznání věřících a hledajících stu-

dentů – viz výsledky dotazníků
• Důraz na „face to face“ (tváří v tvář) setkání

SEKUNDÁRNÍ CÍLE:
• Prohloubit vztah k Bibli – protože to nebylo

nijak více monitorováno a nebyl na to kladen
důraz, nedá se jasně říct, zda byl tento cíl zcela
naplněn.

• Rozšíření nabídky vzájemné duchovní pod-
pory osamělým věřícím a hledajícím – splněno

• Rychlá statistika
• Počet akcí: 26 (registrovaných na webových

stránkách)
• Počet zapojených studentských měst: 8 (Plzeň,

Zlín, Liberec, Olomouc, Brno, Praha, Opava,
Ostrava)

• Počet účastníků akcí BI (cca): přes 178 (podle
zpětné vazby z 13 akcí)

• Průměrný počet účastníků jedné akce: 1

Z reakcí 
účastníků:
„Celý Biblický im-
pulz se mi moc líbil,
je to skvělá akce.
Hlavně děkuju za
podporu od „par-
ťáků", co nám 
zajistili pozvánky 
a plakáty. Doufám,
že příští rok se bude
Biblický impulz ko-
nat znovu.“
Díky všem, kdo se
na díle Biblického
impulzu podíleli!

Mgr. Petra 
Vašíčková

HODNOCENÍ BIBLICKÉHO IMPULZU 2011
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Domácí projekty 
– biblické soutěže

Pozvánka na 8. mistrovství ČR ve znalostech Bible
Vážení a milí čtenáři, bratři a sestry,
píši Vám tento článek ze zasněžených a mrazem se-
vřených Krušných hor, ale myšlenky se rozlétají da-
leko z tohoto místa. Daleko, 10 let dozadu k samotným
začátkům do Kutné Hory, a také daleko, rok dva do-
předu do českého Senátu a do Jeruzaléma. Řeč je o Mi-
strovství České republiky ve znalostech Bible 
i o mezinárodním mistrovství v Jeruzalémě. Jsou spolu
v určité souvislosti. Pamětníci začátků toho mistrov-
ství v ČR si určitě pamatují, že již při prvních mistrov-
stvích u nás jsme uváděli vizi, že jednou, dá-li Pán, se
bude konat finále národních mistrovství v Jeruzalémě.
Tato doba již nastává. V tomto roce se bude konat
pravděpodobně (záleží na počtu přihlášených úča-
stníků) 1. mezinárodní mistrovství ve znalostech Bible

v Jeruzalémě (International Bible Championship Je-
rusalem) v prvních dnech měsíce října v průběhu oslav
Svátku stánků. Věříme, že bude dostatek prostředků,
aby se ho mohl zúčastnit i český tým.

V Čechách nebude tradice přerušena a 8. mistrov-
ství ČR ve znalostech Bible se bude konat v září 2012
opět v důstojných prostorách Senátu Parlamentu ČR. 

Děkujeme za podporu a modlitby a těšíme se moc
na tradičně radostnou atmosféru tohoto setkání.

Za celý přípravný tým:
Ing. Karel Sedláček

ředitel 8. mistrovství ČR ve znalostech Bible
a mezinárodní koordinátor International Bible

Championship Jerusalem
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Domácí projekty 
Třebíčské gymnázium pořádalo 
celostátní soutěž ve znalosti Bible
V pondělí 12. a v úterý 13. pro-
since 2011 pořádalo Katolické
gymnázium Třebíč celostátní
soutěž ve znalostech Bible.
Utkalo se mezi sebou celkem pět
gymnázií z České republiky.

„Soutěž je organizována pro
tříčlenná družstva studentů cír-
kevních gymnázií z celé České re-
publiky, a to ve dvou kategoriích
– pro nižší a vyšší gymnázium.
Soutěžní otázky vycházely ze zna-
lostí Starého zákona, konkrétně 
z První a Druhé knihy Mojžíšovy,
a z Nového zákona, a to ze čtyř
evangelií,“ popisuje spirituál
gymnázia Jakub Holík, který při-
pravoval otázky ve spolupráci 
s Katechetickým centrem Brno 
a dalšími spirituály církevních škol.

A jak to dopadlo?  Zde jsou vý-
sledky:
Nižší gymnázium:
1. Katolické gymnázium Třebíč 
2. Biskupské gymnázium Ostrava
3. Gymnázium Jana Keplera Praha
Vyšší gymnázium:
1. Církevní gymnázium Kutná Hora
2. Biskupské gymnázium Ostrava
3. Katolické gymnázium Třebíč 

Všichni soutěžící byli odmě-
něni také knihami s biblickou te-
matikou, které do této soutěže
věnovala Česká biblická společ-
nost. Za tuto pomoc a podporu
mnohokrát děkujeme.

Druhý ročník soutěže plánu-
jeme na jaro roku 2013. 

Eva Fruhwirtová

Organizátoři připravili pro
soutěžící a jejich pedagogický do-
provod také nesoutěžní program.
Na pondělí byla připravena pro-
hlídka Třebíče, židovského města
a baziliky sv. Prokopa. V úterý se
studenti podívali do Památníku
Bible kralické v Kralicích nad
Oslavou. 

„Věřím, že tato soutěž přispěla
k většímu zájmu o Bibli a také ke
vzájemnému poznání studentů
církevních škol,“ říká ředitel Ka-
tolického gymnázia Pavel Krška.

Do soutěže se přihlásilo pět
gymnázií: z Ostravy, Kutné Hory,
dvě z Prahy (Arcibiskupské gym-
názium a Gymnázium Jana Ke-
plera) a pořádající Katolické
gymnázium z Třebíče.
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biblické soutěže

Dovolte, abych
Vám jménem or-
ganizátorů bib-
lické soutěže
Stezka písmáků

poděkoval za Váš
sponzorský dar. Vaše

knihy posloužily jako hodnotné
ceny pro účastníky finále této
soutěže. V letošním roce se
zúčastnilo celkem 265 soutěží-
cích ze 14 denominací (organi-
zací) a 31 měst (obcí). Do finále se
probojovalo 94 z nich. Konečný
limit splnilo 40 soutěžících.
Naším hlavním cílem však není
konečné pořadí v soutěži, ale
praktická snaha vést děti 
k pravidelné četbě Bible. Vě-
říme, že pro nejednoho z úča-
stníků se Bible stala
neodmyslitelnou součástí
každého dne.

Věříme, že i v následují-
cím 13. ročníku budeme
moci počítat s Vaší sponzor-
skou záštitou. 

Za organizátory 
SP 2011 Čančík David

www.stezkapismaku.cz 

v obou kolech) byli
jednak z rodin, kde se

Bibli věnuje trvalá po-
zornost, a dále z pořádají-

cích organizací Klub
Pathfinder a Junák, ze škol

(Bratrské školy, Gymnázia Svi-
tavy a Křesťanské základní 
a mateřské školy Elijáš) a přímo
nebo zprostředkovaně (pro-
střednictvím svých členů v sou-
těži) z církví: Církve adventistů
sedmého dne (CASD), Českobra-
trské církve evangelické (ČCE),
Evangelické církve metodistické
(ECM), Evangelikálního sboru

ELIM Písek, Křes-
ťanských společen-
ství či Křesťanských
sborů (KS), Nové
církve Swendenbor-
ské (NCS) a Řím-
skokatolické církve
(především členové
Junáku). 
Letos upravili orga-
nizátoři pravidla
tak, že i pokročilí
dospělí mohli řádně
soutěžit.

Ze závěrečné
zprávy o soutěži
ve znalosti Bible
Stezka písmáků
ročník 2011
Garantem prvního kola se stal
hlavně Junák, soutěžilo se
během října. Z prvního kola po-
stoupilo 95 soutěžících. Druhé
kolo se konalo 17. listopadu 
v Praze, již tradičně v modlitebně
CASD na Smíchově – především
„pod taktovkou“ Klubu Pathfin-
der. Děti i mládež (soutěžící 

Stezka písmáků
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Domácí projekty 

Česká biblická společnost plní své
poslání šířit Boží slovo. To se děje
nejen vydáváním Bible, ale také
podporou ekumenických a evan-
gelizačních projektů doma i v za-
hraničí. Mezi domácí projekty,
které ČBS podporuje, patří již tra-
dičně evangelizační projekty. 

V červnu tohoto roku se 
v Praze již potřetí konal projekt
Bible24. Šlo o 24 hodin trvající
četbu Božího slova. Během to-
hoto času se přečetla všechna
evangelia, Skutky apoštolů a vy-
brané apoštolské listy a úryvky 
z listu Židům a ze Zjevení. Do
četby se zapojilo přes 180 čte-

nářů, během 24 hodin kostel na-
vštívilo a do četby se zaposlou-
chalo přes 1600 návštěvníků. 

Projekt je inspirován římskou
četbou celého Písma „Bibbia gi-
orno e notte“ z roku 2008. Rok
nato se odehrála první celodenní
četba v Uherském Brodě. Druhý
ročník se následujícího roku
konal v Brně. V roce 2011 to bylo
v Praze. 

Cílem projektu Bible24 je při-
blížit a dát zakusit moc „Slova,
které se stalo tělem“. Bible24 je
také odpovědí na slova Bene-
dikta XVI.: „Vybízím všechny vě-
řící, aby znovu objevili osobní 

a komunitní setkání s Kris-
tem, Slovem života, který se
stal viditelným, a byli jeho
hlasateli, aby se dar bož-
ského života a společenství
stále více šířil do celého
světa. Neexistuje větší pri-
orita než tato: otevřít dneš-

nímu člověku znovu přístup 
k Bohu, který mluví a sděluje nám
svou lásku, abychom měli život v
hojnosti (srov. Jan 10,10).“

Projekt  Bible24 byl zvolen
proto, aby přinesl nový způsob,
jak znovu a nově přiblížit krásu
a moudrost Písma. Že své plody
přináší, bylo vidět již během
četby a podle četných ohlasů
také v následujících dnech. Pro-
jekt není určen pro uzavřené
společenství, naopak! Otevřené
dveře kostela a zvláště rozsví-
cený kostel po celou noc se stává
pozvánkou ke vstupu a k zapos-
louchání i pro kolemjdoucí.

Celému projektu vždy před-
chází dlouhodobá organizační
příprava, v koordinačním týmu
se setkávají lidé všech věkových
skupin a různých profesí.  Čte-
náři se přihlašují přes webové
stránky nebo osobně ve farnosti.
Při pražské Bibli24 také v Knih-

Projekt Bible24
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evangelizační

kupectví Paulínky. Celkem po-
máhalo s organizací četby, v ka-
várně a s hudební složkou více
než 50 lidí. Farnost, kde projekt
probíhá, se už od doby postní
připravuje modlitbou, lze pořá-
dat duchovní obnovu, biblicky
zaměřené promluvy, setkání pro
lektory, soutěž pro děti, diva-
delní představení, výstavu rů-
zných biblí… Týden před
zahájením vedou sestry paulínky
biblickou adoraci s modlitbou za
organizátory a účastníky. Během
akce zajišťují i stánek s biblickou
literaturou.

Do četby se vedle farníků za-
pojují i farníci okolních farností,
nechybí ani členové dalších křes-
ťanských církví, a dokonce ani
lidé, kteří se oficiálně k žádné cír-
kvi nehlásí, ale Písmo svaté mají
v úctě. Čtenáři jsou lidé všech vě-
kových kategorií, často přichá-
zejí společně manželské páry. Po
římském vzoru bývá četba do-
provázena živými hudebními
vstupy, jejichž výběr je podřízen
zaměření celé akce tak, aby bylo
možné o slyšeném slovu medito-
vat i během hudby.

Každý z organizátorů a čte-
nářů, případně i výherci soutěží,
které se organizují v rámci
Bible24, bývají pravidelně obda-
rováváni knihami na biblické
téma a Lukášovým evangeliem.
Velký dík za to patří České bib-
lické společnosti, která přispívá
jak dary, tak výhodnou cenovou

nabídkou titulů pro biblický
stánek.

Ačkoliv organizačně je pří-
prava a zvláště oněch 24 hodin
velmi náročných, v Brně pokra-
čovali rok poté Nocí žalmů 
v době adventní. Zda a kde se
bude konat čtvrtý ročník
Bible24, to záleží jen na zájmu

farností. Dcery sv. Pavla s pořa-
dateli minulých ročníků velmi
rádi předají své „know-how“
včetně všech připravených ma-
teriálů.

Bible24 má svou webovou
stránku, která funguje po celý
rok: www.bible24.unas.cz. 

Andrea Hýblová
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Domácí projekty 
Charita Most

Bible pro Naději

Máme několik středisek, do kte-
rých jsme knihy od České biblické
společnosti rozdělili. Jedním 
z nich je středisko Společné sou-
žití v Litvínově, kde probíhají so-
ciálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi. Zde jsme knížky
darovali do sociálně potřebných
rodin, o nichž víme, že své děti
vedou duchovním směrem. 

Další část knížek se používá 
v centru Rodina v tísni. Toto cen-
trum provozujeme v Oseku.  Zde
poskytujeme matkám s dětmi,
případně těhotným ženám bez
přístřeší ubytování na přechod-
nou dobu. V tomto centru máme
zároveň nízkoprahové zařízení

dým lidem ohroženým společen-
sky nežádoucími vlivy. Vedoucí 
v Sovičce se ke knížkám vyjádřila
takto: „Našim předškolním dětem
z nízkoprahového zařízení Sovička
se knížky moc líbí, čteme z nich

každý den jeden příběh a děti si 
k příběhům prohlížejí obrázky. Ve-
lice za knihy děkujeme.“ J. Š.

Ještě jednou děkujeme a vě-
říme, že knihy vámi darované
budou pro děti nejenom radostí,
ale že biblické příběhy i poučí.

Za Oblastní charitu Most 
Roman Koutný 

www.charitamost.cz

pro děti a mládež; tam jsme
knížky použili do knihovny. 

Třetím místem využití knih je
nízkoprahové zařízení Sovička pro
děti a mládež, kde poskytujeme
ambulantní služby dětem a mla-

Chceme Vám poděkovat za Bible,
které jste poskytli středisku Na-
děje na ulici U Bulhara v Praze.

Včera jsme rozdali 43 výtisků 
a z této příležitosti posílám foto-
grafie.

Na těchto snímcích káže Petr
Sikora (druhý pastor sboru AC
Praha) o důvěře Bohu a o Bibli.

Tato skupina pražských bezdo-
movců se na místě U Bulhara
schází pravidelně k naslouchání
Božímu slovu, a proto i s vděč-
ností přijali Bibli jako dar.

Věříme, že tento počin jim po-
může hledat a najít Pána, protože
není daleko od každého z nás,
vždyť v Něm se hýbeme i dý-
cháme a jsme jeho rodinou, jak
řekl apoštol Pavel v Aténách
Řekům.

Přejeme Vám za celou naši
skupinu mnoho Božího požeh-
nání a mnoho dobrých lidí okolo,
kteří Vám pomohou konat Boží
dílo v této krásné zemi.

S pozdravem Sergej Mihál
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V sobotu 28. května 2011 proběhl
v Dobříši první preevangelizační
program „Den Bible“. Šlo o náš
vlastní pokus přiblížit veřejnosti
Bibli i v kontextu víry. Program
probíhal od 14.00 do 17.30 přede-
vším v kostele Nejsvětější Trojice
v Dobříši. Celý průběh měl něko-
lik částí. Jeho hlavní náplní bylo
střídající se čtení Písma, krátký
komentář, svědectví a hudba.
Vedle toho byly nabídnuty k za-
koupení nejrůznější Bible a knihy
o Písmu, ale také celá řada zají-
mavých knih k prohlédnutí

alespoň do některých srdcí.
Děkujeme České biblické spo-

lečnosti za podporu a přejeme
Vám hodně síly a naděje do vaší
práce.

P. Michal Němeček, 
farnost Dobříš

(např. vydání Bible z roku 1857 či
Hebraica). Každému návštěvní-
kovi jsme nabízeli výtisk Luká-
šova evangelia z Vašeho
nakladatelství, letáčky pastorač-
ního střediska atd. Součástí pro-
gramu byl stan pro děti, kde si
děti mohly malovat, ale měly
také připravenou krátkou kate-
chezi o Písmu. Navíc zde probí-
hala výstava dětských prací ze ZŠ
Stará Huť na biblická témata,
které byly doplněny citáty 
z Písma. Po celé odpoledne bylo
možné využít nabídky biblických
tanců pod vedením Moniky Pod-
kalské. Závěr programu patřil
mnišské komunitě karmelitánů,
kteří se v kostele
modlili starodáv-
nou zpívanou
modlitbu žalmů –
nešpory.

Celkově odhadu-
jeme počet ná-
vštěvníků asi na sto
s tím, že ne všichni
se do programu
plně zapojili. Nové
zkušenosti z celé
akce vyhodnocu-
jeme s nadějí, že
Pán mohl vstoupit

Den Bible v Dobříši
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ČÍST BIBLI ZASE JAKO BIBLI
ÚVOD DO TEOLOGICKÉ INTERPRETACE PÍSMA
Jaroslav Vokoun

Docent Jaroslav Vokoun v knize předkládá možnosti, jak číst Bibli
v duchovní tradici křesťanské církve a současně využívat i moderní
poznatky. Kniha je určena široké veřejnosti i studentům teologie 
a příbuzných oborů.
V úvodní části je čtenář krátkými texty uveden do toho, co znamená
číst Bibli křesťansky ve společenství se Vzkříšeným a jeho lidem
všech dob. Poté se seznámí se stručně formulovanými pravidly četby
Písma, které jsou ve shodě s jednotlivými křesťanskými konfesemi
a vykladačskými školami.
Kniha obsahuje sbírku kázání na Skutky apoštolů a čítanku s ukáz-
kami základních textů.

EVANGELIUM PODLE MATOUŠE
Jiří Mrázek

Autor komentáře, docent Jiří Mrázek, v rozsáhlém textu podrobně
seznamuje čtenáře s obsahem Matoušova evangelia a pečlivě a sro-
zumitelně vykládá i obtížné pasáže. Komentářovou řadu Český eku-
menický komentář k Novému zákonu (ČEK) připravují čeští
teologové z různých církví. Komentáře vydává Česká biblická spo-
lečnost ve spolupráci s Centrem biblických studií. 
V této ediční řadě dosud vyšly tři svazky: List Efezským profesora
Pokorného, První list Tesalonickým docentky Ryškové a Zjevení Ja-
novo docenta Mrázka. Na konec roku 2012 je plánován díl pátý –
List Římanům dr. Jana Roskovce.

ZPRAVODAJ ČESKÉ BIBLICKÉ SPOLEČNOSTI14
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248 Kč

248 Kč

www.bibleshop.cz
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BIBLE NA DOBROU NOC
Sophie Piperová
Nejznámější biblické příběhy pro nejmenší s veršovanými modlit-
bami inspirují ke chvilce ztišení na závěr rušného dětského dne.
Kniha s pestrými barevnými ilustracemi obsahuje vyprávění ze Sta-
rého i Nového zákona: Kdo stvořil svět? První duha. Abraham 
a noční obloha. Miminko v košíku.  Jonáš a veliká ryba. Daniel a lvi.
Miminko Ježíš. Chlapec Ježíš. Veliká bouře. Ztracená ovečka.
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z naší produkce

278 Kč

292 Kč

www.bibleshop.cz

PŘIPRAVUJEME SLOVO NA CESTU S POZNÁMKAMI
Bible v překladu Slovo na cestu s poznámkami vyjde ve dvou vari-
antách vazby (pevná vazba nebo umělá kůže) koncem listopadu
2012. Od 1. dubna do 15. května je možné získat výraznou předob-
jednávkovou slevu. Knihu bude možné objednat v obchodním od-
dělení České biblické společnosti prostřednictvím e-mailu
(obchod@dumbible.cz), vyplněním webového formuláře na
www.dumbible.cz v sekci obchod nebo prostřednictvím objednáv-
kových letáků, které budou v dubnu vloženy do časopisů Život víry
a Brána a do Evangelického týdeníku. Více na www.dumbible.cz.
PEVNÁ VAZBA předpokládaná prodejní cena 1150 Kč

předobjednávková cena 726 Kč
UMĚLÁ KŮŽE předpokládaná prodejní cena 1500 Kč

předobjednávková cena 980 Kč

SVĚTEM BIBLE – OBRAZOVÝ PRŮVODCE
Lois Rocková
Bible je poklad světové literatury. Je to sbírka spisů ze starově-
kého Předního východu, která poskytuje úžasný vhled do minu-
losti. Obsahuje několik odlišných žánrů – příběhy, kronikářské
zápisy, zákony, poezii, přísloví a dopisy. Nejstarší z těchto spisů
vznikly před téměř třemi tisíci lety. Nalezneme zde množství vel-
kolepých příběhů, dramatických scén i výjevů všedního života sta-
rověkého Izraele. V knize Světem Bible tento starověký svět ožívá
díky celostránkovým ilustracím, fotografiím a přehledným map-
kám. Poutavý text čtenářům názorně přiblíží dobu, prostředí a širší
souvislosti vybraných biblických událostí a pomůže tak biblické
spisy lépe pochopit a poučit se o nich i z nich.
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