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Úvodní slovo
Podzimní Zpravodaj je tradičně věnován
Dnům Bible. Letošní rok je však trochu spe-
ciální. Dny Bible se totiž konají již po dva-
cáté, proto nám dovolte také bilancovat. 

Samozřejmě že ani ve dvacátém roce ko-
nání sbírky na podporu biblických překladů
nezapomeneme představit projekty a země,
které jsou středem našeho aktuálního
zájmu. Dozvíte se tak, co tíží obyvatele
Ekvádoru a Panamy, i ke kterým překladům
tamních Biblických společností chceme 
s Vaší pomocí přispět. 

Kromě aktuálních potřeb Vám připome-
neme dvacetiletou historii Dnů Bible 
a země, které jsme mohli společně podpořit.

Rádi bychom Vás také pozvali do Měst-
ského muzea v Poličce na podzimní výstavu:
Bible očima světa – svět očima Bible, na jejíž
přípravě se Česká biblická společnost podílí.
Nezapomeneme Vám představit ani nové 
a připravované tituly.

Věříme, že podle svých možností podpo-
říte letošní projekty a přispějete tak k zpřís-
tupnění Božího slova dalším národům.
Předem Vám děkujeme za Vaše modlitby 
a ochotu umožnit šíření Božího slova ve
světě.

S přáním Božího pokoje a požehnání

Mgr. Pavel Novák,
ředitel České biblické společnosti
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Dovolujeme si Vás pozvat na podzimní výstavu o Bibli 
do Městského muzea Polička, na které se podílí Česká biblická společnost.

Výstava přibližuje historii 
a obsah jedné z nejčtenějších
knih světa – Bible. Výstava je na
jedné straně hravá, na druhé
straně představuje vzácné mu-
zejní poklady – návštěvníka
vtáhne do děje a jistě nezklame.

V první části mohou návštěv-
níci nahlédnout a aktivně se za-
pojit do všedního života před
tisíci lety. Vyzkouší si mlít obilí,
napíší své jméno v řečtině či he-
brejštině, podívají se do domku
z doby Ježíše Krista. Na pane-
lech ve tvaru svitků se dozví
řadu zajímavostí a v pracovním
sešitu si budou moci vyzkoušet
svůj postřeh a znalosti. Putovní
výstava byla připravena Klu-
bem Ámos Ostrava s podporou
Ostravsko-opavského biskup-
ství.

Druhá část výstavy předsta-
vuje poklady z depozitářů polič-
ského muzea – vzácné a bohatě
zdobené výtisky Bible pražské
(1488), Bible Melantrichovy
(1549), Bible kralické (1613),
Bible svatováclavské (1677-1715)
a velké řady dalších. Předsta-
veny jsou i rarity, například
Dürrerova Apokalypsa, Nový
zákon tištěný řecky – tj. v bib-

křesťanskými církvemi. 
Bližší informace na 
www.cbmpolicka.cz. 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

David Junek

lickém jazyce, Evangelium
sv. Matouše tištěné ve sta-
roslověnštině, apokryfní
Nikodémovo evangelium,
osobní Bible hudebního
skladatele Bohuslava Mar-
tinů i jeho partitura Izaiá-
šova proroctví. 

Představena bude i sou-
časná česká překladatel-
ská a ediční činnost ve
vztahu k Bibli, a to přede-
vším díky podpoře České
biblické společnosti. 

Po dobu výstavy bude probí-
hat řada přednášek a akcí vzta-
hujících se k tomuto tématu, a
to ve spolupráci s místními

zpravodaj 02-2012 III:Sestava 1 16.8.2012 17:05 Stránka 3



ZPRAVODAJ ČESKÉ BIBLICKÉ SPOLEČNOSTI4

2 / 2012

Dny Bible 

EKVÁDOR – překlad starozá-
konních knih do jednoho z ke-
čuánských jazyků „quichua

ských kmenů. S překladem se
započalo již před deseti lety 
a v roce 2011 byl vydán Nový
zákon a některé části Starého
zákona (Žalmy, Pentateuch).
Překlad celé Bible by měl být
úspěšně dokončen v roce 2014
předáním 5000 výtisků Bible do
chudých rodin, které mají pět 
a více dětí. Podle Ekvádorské
biblické společnosti tak bude
moci číst Bibli ve své mateřštině
dalších 35 000 křesťanů. Díky
Vašim darům přislíbila Česká
biblická společnost na rok 2012
příspěvek ve výši 700 000 Kč. 

Ekvádor patří k nejchudším
zemím západní polokoule, sou-
časná vláda je po staletích ne-
jistot a nestability velkou
nadějí. Snaží se o ekonomickou
i politickou stabilizaci země,
úspěšně bojuje proti zaměstná-

cañar“. Tímto jazykem mluví 
v Ekvádoru 1000 000 lidí,
především původních indián-

20. Dny Bible
Letos již po dvacáté vyhlašuje Česká biblická společnost společně s křesťanskými církvemi v České re-
publice sbírku na biblické překlady v chudých zemích celého světa – Dny Bible. Výtěžek bude tento-
krát směřovat do Jižní a Střední Ameriky a také do Afriky. Díky všem dárcům tak budou moci
pokračovat v překladech Biblické společnosti v Ekvádoru a Panamě. Pokud se podaří shromáždit více
prostředků, budou určeny pro projekty v Zambii a Sierra Leone.

Zdá se nám zcela samozřejmé a přirozené, že čteme Bibli v češtině. Teprve když musíme z jakéhoko-
liv důvodu číst nebo poslouchat biblický text v cizím jazyce, kterým vládneme, uvědomíme si, oč je
nám pochopitelnější a bližší v jazyce mateřském. Stále existují stovky domorodých jazyků, do kterých
dosud nebyla Bible přeložena. Také proto chceme v letošním roce podpořit především multietnické
země, které realizují více biblických překladů. Rádi bychom tímto způsobem pomohli nejen překlada-
telským snahám, ale také připomněli význam Bible a podpořili její šíření. 

Projekty, které podpoříme v letošním roce
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2012
vání dětí a snaží se zavést škol-
ský systém, který by umožnil
základní vzdělání pro všechny.
Pomalu se také na vládní úrovni
zlepšuje vztah k přírodnímu
prostředí, zejména deštnému
pralesu, a původnímu indián-
skému obyvatelstvu.

PANAMA – překlad Bible do
jazyka „kuna“. Projekt byl zahá-
jen pod vedením Spojených bib-
lických společností v roce 1991.
V průběhu let byla vydána
evangelia (1995) a některé knihy
Starého zákona. Práce na zbý-
vajících biblických textech po-
trvají do konce roku 2013. Česká
biblická společnost se zavázala
k podpoře tohoto projektu v le-
tošním roce, a to v plné výši,
která pro rok 2012 činí 600 000
Kč.

Největším problémem Pa-
namy je národnostní otázka,
která se váže k někdejší stavbě
průplavu. V té době se v zemi
usadili přistěhovalci z více než
60 zemí celého světa a začaly
vznikat konflikty. Poté, co byla
vládě v roce 2000 předána kon-
trola nad průplavem, začala růst
i ekonomika. Přesto žije 20 %
obyvatel Panamy pod hranicí
chudoby.

Celkově jsme tedy přislíbili
pomoc dvěma projektům v cel-

projekty Sierry Leone – překlad
do jazyka „shebro“ a Zambie –
stejně jako v roce 2009 překlad
Bible do jazyka „tonga“. 

kové výši 1 300 000 Kč. Pokud
by podzimní sbírka Dny Bible
2012 překročila tuto částku,
podpoříme navíc překladatelské

Dny Bible 2012
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Ekvádor – země,

Historie
Původně indiánská země na se-

verozápadě Jižní Ameriky se stala
několikrát ve své historii předmě-
tem zájmu blízkých i vzdálených
velmocí. Již v 15. století byla dobyt
a sousedními Inky a přičleněna 
k jejich území. V 16. století si území
dnešního Ekvádoru podmanili na
300 let Španělé a včlenili ji do
místokrálovství Peru, v 18. století ji
opět Španělé připojili k místokrá-
lovství Nová Granada a v 19. století
krátce k Velké Kolumbii. Od roku
1830 je Ekvádor samostatným stá-
tem, jeho novodobé dějiny jsou
však poznamenány řadou ne-
úspěšných válek s okolními státy 
a politickou nestabilitou. 

Geografie
Severní část Ekvádoru protíná

rovník, což se odráží i v moderním
názvu země. Centrální oblasti
země tvoří vulkanické pohoří
Andy s několika aktivními sop-
kami. V Andách žije necelá polo-
vina obyvatel, větší část populace
se usadila na západě země v níz-
kých horách a nížinách při po-

a dialektů. Kečuánčtina byla úřed-
ním jazykem Incké říše a dnes jí
mluví asi 10 milionů lidí žijících 
v Andách. V některých případech
jsou nářeční rozdíly tak velké, že
je téměř vyloučeno, aby se lidé
vzájemně dorozuměli.  

Dalším jazykem je aymarština,
nebo spíše jazyková skupina ay-
mara. Kečuánština a aymarština
mají podobné gramatické rysy. Je
proto možné, že mají společný
původ. 

Část populace mluví i dalšími
jazyky: shuar (indiánský jazyk), ji-
baro colorado, media lengua (Je
nazýván jako poloviční jazyk 
a mluví jím několik tisíc obyvatel
Ekvádoru. Jeho specifikem je ke-
čuánská gramatika a španělská
slovní zásoba.) a dalšími.

Hlavní město Quito
Země je rozdělena na 24 pro-

vincií. Hlavním, ale ne největším
městem je dvoumilionové Quito.
Co do počtu obyvatel i rozlohy je
největším městem Ekvádoru
téměř čtyřmilionové Guayaquil,
dalším významným městem je víc
než milionové Manabí. 

Quito je velmi zajímavým mís-
tem už svou polohou. Střed města
leží v nadmořské výšce 2800 metrů
nad mořem a po hlavním městě
Bolívie (La Paz) je druhým nejvýše
položeným hlavním městem. Pro-
tože je vklíněno mezi okolní hřbety
And, je široké asi jen 5 – 10 kilome-
trů, zato dlouhé přibližně 50 kilo-
metrů. Část města se rozkládá také
na východním svahu stále aktiv-
ního vulkánu Pichincha. Jedná se
vlastně o vulkanický komplex na-
vrstvené sopky (stratovulkán) se

břeží Tichého oceánu. Východní
část země zabírá amazonský
deštný prales (Oriente), který sou-
sedí s Kolumbií a Peru. K Ekvá-
doru patří také 1000 kilometrů
vzdálené souostroví Galapágy, na-
zvané podle želvy obrovské.

Galapágy
Celkem 19 ostrovů v Tichém

oceánu je nazýváno přírodním
muzeem pro rozmanitost živočiš-
ných druhů, které jsou zde volně 
k vidění. Není divu, že Charlese
Darwina, který Galapágy navštívil 
v roce 1835, toto souostroví inspi-
rovalo. Ona druhová jedinečnost
je dána jednak izolací ostrovů, jed-
nak vulkanickou činností, která
stále pokračuje.

Jazyky
Úředním jazykem Ekvádoru je

španělština, většina obyvatel však
mluví indiánskými jazyky, přede-
vším kečuánštinou, respektive ja-
zyky, které patří do jazykové
skupiny quechua.  Ta je v Ekvá-
doru označovaná jako quichua 
a zahrnuje několik desítek jazyků
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která nezevšední
dvěma hlavními vrcholy – neaktiv-
ním Rucu Richincha a aktivním
Guagua Pichincha. Sopka je ne-
ustále sledována seismology o dob-
rovolníky. Největší erupce byla
zaznamenána v roce 1660. Quito
bylo tehdy zasypáno 40 centimetry
vulkanického popela. Naposled dal
o sobě vulkán vědět v roce 2003 ze-
mětřesením vyvolaným vulkanic-
kou aktivitou. 

Koloniální architektura histo-
rického centra Quita je součástí
kulturního dědictví UNESCO,
stejně jako národní park Sangay 
v Severních Andách, město Santa
Ana de los Ríos de Cuenca a souo-
stroví Galapágy. Vznik hlavního
města je spojen s kmenem Quitu,
jehož obyvatelé se zde usadili. Do
roku 1526 bylo Quito hlavním
městem Incké říše, po dobytí
země Španěly bylo původní město
zničeno a znovu vystavěno v ko-
loniálním stylu. Kromě okolních
vrcholků And je dominantou
města vulkanická hora Panecillo
(3016 m n. m.) se sochou anděla.

Místní specifika
Většina Evropanů má Ekvádor

Ekonomický propad 
a politická nestabilita
V roce 1995 způsobilo několik

krizí, mezi něž patřil i konflikt 
s Peru, rezignaci viceprezidenta,
který byl obviněný z korupce.
Energetická krize způsobená se-
zónními výkyvy obnovitelných
zdrojů uvrhla ekonomický a poli-
tický systém na dno. V roce 1996
vyhrál volby milionář Abdalá Bu-
caram, a ten prosadil tzv. konver-
tibilní plán, který měl snížit
inflaci. Tento plán spolu s jeho
vlastními intrikami vedl k otevře-
nému konfliktu s Kongresem 
a k celonárodním protestům,
které požadovaly jeho odstou-
pení. V květnu 1997 začal ekvá-
dorský lid požadovat po
Národním shromáždění reformu
ústavy a politické struktury. 
V platnost vstoupila nová ústava
a prezidentem byl zvolen Jamil
Mahuad, původně starosta Quito.
Země se potýkala s dluhy a ros-
toucím státním deficitem, infra-
struktura byla poničena jevem El
Niño. I když byla země ekono-
micky i politicky velmi nestabilní,
prezident zahájil liberalizaci eko-

spojený s tradičním indiánským
kloboukem vyráběným z palmy to-
quila, kterému se nepřesně říká pa-
namský klobouk nebo „panamák“.
Španělé totiž v 19. století tento klo-
bouk velmi úspěšně prodávali
právě dělníkům, kteří stavěli Pa-
namský průplav. Dalšími asocia-
cemi, které se pojí k Ekvádoru, jsou
politická nestabilita, nepokoje, hlu-
boký propad ekonomiky, korupce 
a chudoba. Od dob samostatnosti
se neustále měnila vládní garnitura,
často docházelo k násilným změ-
nám. Snad každá politická rep-
rezentace změnila ústavu a nepro-
zíravě zasahovala do řady zákonů.
Větší změna nastala v roce 1979 vy-
hlášením demokratických voleb.
Vypořádat se s nešvary, které kvetly
po 150 let nestability, se stále nedaří.
Vzniká tak řada zákonů a nařízení,
která se nám mohou zdát kuriózní.
Například volební právo není prá-
vem, ale povinností vymahatelnou
zákonem. Všichni obyvatelé Ekvá-
doru mezi 18. a 65. rokem věku musí
volit. Vojáci naopak volit nesmí, aby
se zabránilo možnému vlivu na
vládu, což byl častý jev v předcho-
zích dobách. 
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nomiky. V roce 1999 zasáhly ekvá-
dorskou ekonomiku další otřesy.
Politická nejistota a nedůvěra ve-
řejnosti spolu s plánem zprivati-
zovat státní podniky způsobily, že
HDP klesl během jednoho roku 
o 30 %. Veřejné protesty vyvr-
cholily odvoláním prezidenta 
z funkce. 

V lednu 2000 odmítl ekvádor-
ský Národní kongres navrhované
změny ústavních zákonů 
a schválil platný proces posloup-
nosti ve volbě prezidentů. Sou-
časným prezidentem Ekvádoru je
od roku 2007 někdejší ministr fi-
nancí, doktor ekonomie Rafael
Correa Delgado.

Potíže s ropou
Podle ekvádorských přírodo-

vědců je největším problémem
země ropa. V tamní části Amazo-
nie byla totiž objevena obrovská 
ložiska ropy, a jak se dá předpoklá-

Ekvádor – dokončení
dat, také zahájena těžba. Výnosy 
z těžby jsou cenným zdrojem pro
skomírající ekonomiku, ale těžba
přímo ohrožuje unikátní amazon-
ský prales a jeho domorodé obyva-
tele. Ekvádor exportuje surovou
ropu, ale dováží a dotuje benzín,
což má velké sociální a ekonomické
dopady včetně dopadů na životní
prostředí. Země tak stojí před dal-
ším zásadním rozhodnutím – za-
chránit tropický prales, který
skrývá více živočišných a rostlin-
ných druhů než celá Evropa, 
a uchránit tak zároveň domorodé in-
diánské kmeny od styku se západní
civilizací, čemuž se dosud úspěšně vy-
hýbaly, nebo vylepšit státní rozpočet
o další příjmy z těžby.

Chudoba
Ekvádor je významným vý-

vozcem banánů, na plantážích
však donedávna pracovaly pře-
vážně děti v podmínkách, které si

nedokážeme představit – běžná
pracovní doba 12–14 hodin, šest
dní v týdnu, bez tekutin, při tro-
pických teplotách a za symbolic-
kou odměnu. Před deseti lety se
o této skutečnosti začalo v Ekvá-
doru poprvé veřejně mluvit. Me-
diální kampaň měla vliv na
obchodníky, kteří se začali zají-
mat, za jakých podmínek a kým
jsou banány pěstovány a sklí-
zeny. Řada společností pak děti
propustila, což prohloubilo eko-
nomickou krizi a ztížilo situaci 
v nejchudších rodinách. Dětská
práce je totiž důsledkem chu-
doby. Platy v Ekvádoru jsou tak
nízké, že rodiče nejsou při nej-
lepší vůli schopni uživit své děti
a nezbývá jim, než je poslat do
práce. Dobře nefunguje ani vzdě-
lávací systém, takže propuštěné
děti nemohly začít chodit do
školy. Situace se pomalu začíná
stabilizovat.
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Dopis z Ekvádoru
Vážený pan ředitel Novák,

Česká biblická společnost

Zdravím Vás z Biblické společnosti 

Ekvádoru. 

Cílem tohoto dopisu je poděkovat Vám za

velkorysou podporu, kterou nám Česká bib-

lická společnost poskytuje v roce 2012. Tyto

zdroje nám pomohou k dokončení letošní

etapy překladatelského projektu a zároveň

jsou nástrojem našeho poslání šířit Boží slovo.

Jsme vděční Bohu, že vložil do Vašeho srdce

starost a zájem o naši práci a lidi v Ekvádoru.

Bez pomoci ostatních biblických společností se

neobejdeme. Děkujeme Vám za Vaši pomoc a

přejeme úspěch ve všech Vašich snahách a

projektech. Myslíme na Českou biblickou spo-

lečnost ve svých modlitbách a žehnáme všem,

díky kterým můžeme pokračovat v překlada-

telské práci.

Důvěra, kterou v nás máte, nás přes

všechny potíže motivuje k další práci.

Patricio Gonzáles

Ředitel Biblické společnosti v Ekvádoru

zpravodaj 02-2012 III:Sestava 1 16.8.2012 17:05 Stránka 9



mat Francouzi a v roce 1880 sku-
tečně začala Všeobecná společnost
mezioceánského průplavu u města
Colón s přípravnými pracemi. Byla
přehrazena řeka Rio Chagres, čímž
vzniklo Gatunské jezero. Za vidinou
slušného příjmu se do Panamy za-
čali sjíždět dělníci ze všech koutů
světa, včetně dobrodruhů, utečenců
a kriminálníků. Zřejmě nejznáměj-
ším zaměstnancem byl Paul Gau-
guin, který zde hledal práci jako
úředník poté, co ztratil místo na
burze a následně se mu rozpadlo 
i manželství. Jeho působení v Pa-
namě však nemělo dlouhého trvání. 

Panamský průplav
O zkrácení cesty mezi Karib-

ským mořem (Atlantským
oceánem) a Tichým oceánem pře-
mýšleli Španělé od chvíle, kdy obsa-
dili území Panamy. V nejužším
bodě mezi dvěma oceány zbudovali
tzv. Křížovou cestu – stezku prale-
sem – na jejíchž obou koncích byla
námořní překladiště, na březích
Atlantiku také přístav pro lodě
směřující do Španělska. Pak byla
mezi oceány vybudována silnice 
a později železnice.

V roce 1879 představil Ferdinand
Lesseps na akademické půdě pro-
jekt na zbudování
průplavu přes Pa-
namskou šíji. (Ten-
týž francouzský
diplomat a podni-
katel inicioval 
a v roce 1869 
i úspěšně dokončil
stavbu Suezského
průplavu.) V osm-
desátých letech 19.
století se o oblast
začali vážně zají-

ZPRAVODAJ ČESKÉ BIBLICKÉ SPOLEČNOSTI10
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Panama – lidé

Na pomezí Střední a Jižní
Ameriky leží Panama, země kolo-
nizovaná pro svou strategickou
polohu mezi Pacifikem a Atlan-
tikem již od počátku 16. století
Španěly.  Území dnešní Panamy
bylo nejprve začleněno do kapita-
nátu Guatemala, v 18. století do
místokrálovství Peru a o 100 let

později bylo součástí Nové Gra-
nady. V roce 1821 vyhlásila Pa-
nama samostatnost, která trvala
jen krátce, následně byla připo-
jena k republice Velká Kolumbie.
Nedlouho poté, co byla zahájena
stavba Panamského průplavu, za-
čaly Spojené státy podporovat se-
paratistická hnutí. Jejich snahy 
o osamostatnění vyvrcholily
v roce 1903 vyhlášením nezávi-
slosti Panamy a veškerá práva na
stavbu průplavu přešla na USA.
Spojené státy předaly v roce 1979
správu nad průplavem vládě Pa-
namské republiky, ale ponechaly
si vojenskou a obchodní kontrolu.
Od roku 2000 vykonává dohled
nad průplavem Panama.

Historie

zpravodaj 02-2012 III:Sestava 1 16.8.2012 17:05 Stránka 10
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a průplav

Stavba si vyžádala desítky tisíc
životů. Lidé umírali v důsledku těž-
kých pracovních podmínek, úrazů
a tropických nemocí. Moskyti, je-
dovatí hadi, zápaly plic, nemoc beri-
beri (avitaminóza), malárie, žlutá
zimnice, sluneční úpaly i náhodné
výbuchy nitroglycerinu vykonaly
své. Stavba se protahovala i vzhle-
dem ke geologickým podmínkám 
a opakovaným sesuvům půdy po
tropických deštích. Francouzské
plány tak musely být nakonec
opuštěny. V roce 1889 francouzská
společnost zkrachovala a novým in-
vestorem se staly Spojené státy.
Americký projekt na dostavbu prů-
plavu se stal úspěšným díky sou-
stavě šesti zdymadel. První oficiální
průplavba přes Panamskou šíji se
uskutečnila v srpnu 1914, ale ob-
chodní lodě mohly průplavu dlou-
hého 81,6 km využívat až od roku

Jazyky
Země je rozdělena do devíti

provincií a dalších pěti zvlášt-
ních územních celků s převážně
původním indiánským obyva-
telstvem. Většinu populace
tvoří mesticové a původní indi-
ánské obyvatelstvo. Úředním ja-
zykem je kromě španělštiny 
i sedm nejrozšířenějších indián-
ských jazyků – ngöbe, kuna, em-
berá, buglé, wounaan, naso
tjerdi a bri-bri. Hlavním měs-
tem je Panama City tvořené Sta-
rou Panamou a moderní částí.

Hospodářství
Ekonomika Panamy je zalo-

žena na službách spjatých přede-
vším s provozováním průplavu.
Přestože ekonomika roste, žije
20 % obyvatel hluboko pod hra-
nicí chudoby.

1920. Od roku 2010 se pracuje na
rozšíření průplavu momentálně ši-
rokého 150 metrů. 

Geografie
Západní část země protíná po-

hoří Kordillery s nejvyšší horou Pa-
namy – Volcán Barú (Chiriquí),
vysokou 3474 metrů. Nížiny naj-
dete při pobřeží, nejrozsáhlejší Pa-
namská nížina leží na východě. 
V Panamské republice bylo vyhlá-
šeno 15 národních parků, většinou
na území deštného pralesa nebo
korálových útesů. Národní park Da-
rién patří k světovému dědictví
UNESCO, tamní tropický prales
obývají domorodé kmeny Embera,
Wounaan a Kuna. K Panamě patří
také Perlové souostroví v Panam-
ském zálivu a stovky malých os-
trůvků a korálových útesů při
pobřeží. 
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20 let konání ekumenické

1993 – Ukrajina 368 700 Kč
Interkonfesní překlad Bible – tisk
téměř 5 000 Biblí v ukrajinštině,
tisk dalších 15 000 Biblí zajistily
Spojené biblické společnosti.

1994 – Rumunsko 1 222 910 Kč 
Tisk 25 000 Biblí v rumunštině. Bible
vytiskla Těšínská tiskárna, pak byly
odeslány kamiony do Bukurešti.
Zbývající zdroje poskytla UBS.

1995 – Albánie 1 111 368 Kč 
Tisk Nového zákona v moderní al-
bánštině. Bible byly vytištěny 
v Anglii za podpory UBS.

1996 – Arménie 1 160 094 Kč
Nová dětská Bible v arménštině 
s barevnými ilustracemi určena si-

2000 – Egypt 1 373 345 Kč 
Na šíření Božího slova v Egyptě –
tisk Biblí a budování skladu Egypt-
ské biblické společnosti v Horním
Egyptě.

2001 – Čína 1 798 129 Kč 
V roce 2001 měli v Číně Bibli jen
dva křesťané ze sta. Prostředky
byly určeny na rozšíření distribuč-
ních center v Číně.

2002 – Indie 1 261 002 Kč 
Dokončení překladu celé Bible 
a její vydání v kašmírštině.

2003 – Kuba 1 540 594 Kč 
Bible pro Kubu byly tištěny v USA,
odesílány do Havany byly pro-
střednictvím Biblických společ-

rotkům (ale nejen jim), jejichž
počet vzrostl v důsledku války 
o Náhorní Karabach.

1997 – Gruzie 1 390 416 Kč 
Prostředky na auto pro Gruzín-
skou biblickou společnost – po-
jízdná prodejna Biblí. Zbývající
prostředky byly použity na tisk
gruzínské Bible pro děti.

1998 – Turecko 750 944 Kč 
Podpora prací na novém moder-
ním překladu Bible do turečtiny.

1999 – Keňa 802 221 Kč 
Překlad Starého zákona do jazyka
lubukusu nebo také bukusu. Jazyk
patří k bantuské jazykové skupině,
mluví jím lidé na západě Keni.

Spojené biblické společnosti (UBS) dodaly v době nesvobody do zemí východního bloku 1 017 556 výtisků
Biblí a 3 725 486 výtisků částí biblického textu. Většinou se jednalo o kompletní Nový zákon. Jen do teh-
dejšího Československa se v letech 1988 a 1989 dostalo 110 000 Biblí a o rok později dalších 88 500 výtisků
Bible a 50 000 Nových zákonů. Celkem přišlo do Československa prostřednictvím UBS 452 408 Biblí a No-
vých zákonů.

Představitelé církví si byli dobře vědomi této podpory, a proto se začalo po revoluci uvažovat o podobné
pomoci opět prostřednictvím Spojených biblických společností, směřované však tentokrát opačným smě-
rem – z České republiky do zemí, kde vládne diktatura nebo chudoba. V roce 1993 byla z iniciativy České
biskupské konference a Ekumenické rady církví poprvé vyhlášena ekumenická sbírka Dny Bible (Den
Bible) na podporu šíření Bible a biblické práce v potřebných zemích. Za 20 let existence sbírky byla 
poskytnuta pomoc 34 zemím celého světa.

Za 20 let byly podpořeny tyto země
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sbírky Dny Bible
ností Panamy a Mexika.

2004 – Demokratická 
republika Kongo 1 405 403 Kč 
Překlad Nového zákona do ja-
zyka ketiine.

2005 – Etiopie 1 344 076 Kč 
Překlad Bible do jazyka oromo, kte-
rým mluví stejnojmenné etnikum
žijící v Africkém rohu tisíce let.

2006 – Filipíny 1 599 944 Kč 
Tisk a distribuce Biblí chudým,
kteří žijí převážně ve slumech 
a na venkově.

2007 – Argentina 1 691 790 Kč
Distribuce Biblí a jídlo pro chudé.
40 % obyvatel Argentiny žije pod
hranicí chudoby.

2008 – Kamerun, Guinea, 
Namibie 1 883 865 Kč 

Ghana – překlad do jazyka da-
gaare; Haiti – tisk Biblí, Malawi –
Bible v jazyce tumbuka; Sierra
Leone – překlad Bible do jazyka
themne.

2011 – Súdán, 
Zimbabwe, Mosambik, 
Konžská republika 
(Kongo-Brazzaville) 
1 820 522 Kč
Súdán – Starý zákon v jazyce
zanda; Zimbabwe – starozá-
konní překlad do jazyka chi-
kunda; Mosambik – Bible 
v jazyce xirhoa, Konžská repub-
lika (Kongo-Brazzaville) – Starý
zákon v jazyce lari.

2012 – Ekvádor, Panama 
(Sierra Leone, Zambie)
Ekvádor – překlad Starého zá-
kona do jazyka quichua-cañar;
Panama – Bible v jazyce kuna.

Kamerun – revize překladu do ja-
zyka fulfulde; Guinea – překlad
Bible do jazyka toma; Namibie –
překlad do jazyka khoekhoego-
wab.

2009 – Uganda, Gabun, 
Burkina Faso, Tanzanie, 
Zambie 1 599 852 Kč 
Uganda – ekumenický překlad
Starého zákona do jazyka dho-
padhola; Gabun – starozákonní
překlad do jazyka yinzébi; Bur-
kina Faso – Starý zákon v jazyce
gulmacema; Tanzanie – překlad
do jazyka kiha; Zambie – Bible 
v jazyce tonga. 

2010 – Angola, Ghana, 
Haiti, Malawi, 
Sierra Leone 
1 733 400 Kč
Angola – ekumenický překlad
Bible do jazyka umbangala;
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ABC JEŽÍŠOVA ŽIVOTA
Mike Beaumont

V knize ABC Ježíšova života najdete:
• Co o Ježíši říká Nový zákon
• Tematicky uspořádané kapitoly hlavních událostí Ježíšova života
• Barevné mapy, fotografie a přehledné tabulky
• Více než 150 barevných ilustrací
• Klíčové citáty

Židovský učitel, léčitel, kazatel, prorok, šarlatán, nebo očekávaný
Mesiáš, Spasitel a Boží Syn? Nebo obojí? Kdo je Ježíš? Podle tradič-
ního církevního učení byl Ježíš pravým člověkem a pravým Bohem.
Ale co to znamená?

Ti, kteří respektují Ježíše jako zajímavou historickou postavu, uči-
tele a proroka, ale nemají velkou důvěru k tomu, co o něm učí cír-
kev, se zde srozumitelnou formou dozvědí, čemu a proč křesťané
věří. Jiní se třeba k Ježíši pravidelně modlí, chtějí se však více do-
zvědět o tom, v jaké době a v jakém prostředí žil, jak mohl vypadat
jeho všední život a s jakými problémy se potýkali lidé jeho doby.

ZPRAVODAJ ČESKÉ BIBLICKÉ SPOLEČNOSTI14
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Novinky
www.bibleshop.cz

392 Kč

900 Kč

ABC KOMPLET
Všechny čtyři tituly řady ABC můžete koupit za zvýhodněnou cenu 990 Kč.

zpravodaj 02-2012 III:Sestava 1 16.8.2012 17:05 Stránka 14



ZPRAVODAJ ČESKÉ BIBLICKÉ SPOLEČNOSTI

2 / 2012

15

z naší produkce
www.bibleshop.cz

PŘIPRAVUJEME – SLOVO NA CESTU S POZNÁMKAMI
Bible v překladu Slovo na cestu s poznámkami vyjde v prosinci 2012 ve dvou variantách vazby
(pevná vazba nebo umělá kůže).

Slovo na cestu (SNC) je čtivý, jasný a srozumitelný překlad Bible. Převádí do současné moderní
češtiny teologické výrazy a formulace, které mohou být dnešnímu člověku vzdálené. Pomáhá tak
čtenáři pochopit myšlenky a smysl původního biblického textu. 

Velkou oblibu si získal nejen mezi začínajícími, ale i zkušenými čtenáři Bible. Ti oceňují, že
mohou lépe číst i delší oddíly najednou, a objevovat tak nové souvislosti. SNC je českou obdobou
populárních překladů The Living Bible a Hoffnung für alle, případně Good News Bible nebo Gute
Nachricht Bibel. 

V letech 1994–2003 byl v rámci edice Průvodce životem původní překlad Nového zákona po-
stupně doplněn překladem Starého zákona i praktických (tzv. aplikačních) poznámek. Tyto po-
známky byly spolu s dalšími doprovodnými materiály upraveny podle oblíbené Life Application
Bible. Zatímco četná anglická i překladová vydání těchto materiálů doprovází různé překlady bib-
lického textu, české vydání poznámek i biblického textu vznikalo se stejným záměrem – upřed-
nostnit srozumitelnost před doslovností, osobní přijetí před neosobní informací a vykročit tak ke
čtenáři maximálním možným způsobem. Nespokojuje se s tím, že čtenáře informuje, ale snaží se
ho motivovat k osobní reakci a změně života. 

Výsledná kniha proto v novém jednosvazkovém vydání České biblické společnosti nese název
Slovo na cestu – Bible s poznámkami a navazuje tak na Slovo na cestu – Nový zákon (2010) 
a Slovo na cestu – Bible s ilustracemi (2011). Všechny tři knihy spojuje kromě stejného biblického
textu rovněž moderní grafická úprava včetně světově proslulých ilustrací od Annie Vallottonové. 

Pevná vazba – předpokládaná prodejní cena 1150 Kč
Umělá kůže – předpokládaná prodejní cena 1500 Kč
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