
Domácí projekty

20112

Novinky z produkce ČBS str. 15

ZPRAVODAJ
w w w. d u m b i b l e . c z

„Šestidílka”

1 2013

Biblické
soutěže
str. 8 – 9

Mládež 
a evangelizace
10 – 13

str.
4 – 6

BIblická
výstava
str. 7

Zprávy
z ČBS
str. 3

Novinky z produkce ČBS  str. 14 – 15

zpravodaj březen 2013:Sestava 1 13.3.2013 13:58 Stránka 1



Obsah
Obsah, úvodní slovo 2

Zprávy z České biblické 3
společnosti

Domácí projekty 4 – 6
– „Šestidílka“

Domácí projekty 7
– biblická výstava

Domácí projekty 8 – 9
– biblické soutěže

Domácí projekty 10 – 13
– mládež a evangelizace

Novinky z naší produkce 14 – 15

ZPRAVODAJ ČESKÉ BIBLICKÉ SPOLEČNOSTI2

1 / 2013

Úvodní slovo
Milí přátelé,
dovolte mi, abych Vám jménem České bib-
lické společnosti poděkoval za Vaši pod-
poru misijních a evangelizačních projektů,
kterými se snažíme již 20 let pomáhat
nejen v chudých zemích celého světa, ale
také v naší zemi.

Prostřednictvím Spojených biblických
společností jsme v roce 2012 díky Vaší štěd-
rosti podpořili překladatelské projekty 
v Panamě, Ekvádoru, Sieře Leone a Zambii
částkou 1 651 116 Kč. Další prostředky
budou využity na podporu ekumenických
a evangelizačních projektů v naší zemi. 
O některých loňských „domácích projek-
tech“ se dočtete v tomto Zpravodaji. 

Nadále podporujeme dlouhodobé pro-
jekty, mezi které patří například spolu-
práce s Vězeňskou duchovenskou péčí,
oblastními charitami, pobočkami občan-
ského sdružení Naděje, dětskými kluby 
a školami, organizátory biblických výstav,
soutěží, čtení a různých evangelizačních
aktivit.

Bez podpory Vás – našich dárců a pří-
znivců – by byla jakákoliv pomoc nemysli-
telná. Děkujeme za Vaše modlitby a přízeň.

Mgr. Pavel Novák,
ředitel České biblické společnosti
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Pozvánka na valné
shromáždění ČBS
V úterý 23. dubna 2013 se us-
kuteční každoroční valné shro-
máždění České biblické
společnosti.

Všechny členy ČBS srdečně
zveme na valné shromáždění
ČBS do kostela Českobratrské
církve evangelické U Jákobova
žebříku (U Školské zahrady 8,

Praha 8 – Kobylisy).  Zde
bude zveřejněna výroční zpráva
ČBS, která se týká především
činnosti a hospodaření společ-
nosti. Přednese ji ředitel ČBS
Mgr. Pavel Novák. 

Knižní veletrh
Od 16. do 19. května 2013 bude
na Výstavišti v Praze-Holešovi-
cích za účasti České biblické
společnosti probíhat letos již
19. mezinárodní knižní veletrh
Svět knihy. 

Tématy letošního veletrhu
jsou Rozmanité cesty české
poezie a Čteme jedním dechem
aneb Když se řekne bestseller.
Česká biblická společnost zde

Zprávy z České
biblické společnosti
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představí své novinky, přede-
vším Slovo na cestu s poznám-
kami, ABC Ježíšova života 
a dětské knihy. Těšíme se na
Vás v levém křídle Veletržního
paláce, ve stánku číslo 812.

Poděkování – 20. Dny
Bible – Dny Bible 2012
Děkujeme všem, kdo podpořili
dvacátou 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 1 651 116
Kč. Podpořeny tak mohly být
všechny překladatelské pro-

jekty, na které jsme se zavázali
přispět. Konkrétně se jednalo 
o projekty těchto biblických
společností:  Ekvádoru, Panamy,
Sierry Leone a Zambie. Celkový
výnos Dnů Bible 2012 přesáhl
přislíbenou částku a činí 2 018
534 Kč. Zbývající prostředky
budou jako obvykle použity na
domácí projekty. O některých
loňských domácích projektech
Vás informujeme v tomto Zpra-
vodaji. Děkujeme za Vaši přízeň!

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

Na konci roku 2013 vydá Česká
biblická společnost tzv. Šestidílku
v jednom svazku, a to včetně po-
známek. V nové, moderní a dobře
čitelné sazbě se objeví i původní
grafické prvky. Text bude iden-
tický s původním textem s po-
známkami, dojde však k úpravě
pravopisu.

Více se dozvíte v článku na
straně 4.

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

Kralická bible, tzv. Šestidílka,
vyšla v šesti svazcích mezi lety
1579 a 1594 právě na půdě Jed-
noty bratrské, je považována za
vrchol knihtiskařství i překlada-
telství v 16. století. Jednota
bratrská vznikla v Čechách 
v době husitských válek, těsně
před nástupem Jiřího z Poděbrad
na český trůn, reformní křesťan-
ské společenství bylo ovlivněno
učením Petra Chelčického. Z nej-
známějších členů můžeme jme-
novat například Jana Blahoslava
nebo Jana Amose Komenského,

tlumočili biblickou zvěst. Text
Kralické bible se pak stal také na
dlouhou dobu nepřekonatelným
jazykovým vzorem, který sehrál
důležitou roli i v obrozenecké
době, při konstituování nové spi-
sovné češtiny. Kralický překlad je
dodnes vydáván a čten, bývá
také často aktualizován v české
literatuře.

Vydání Kralické bible před-
cházely pečlivé přípravy: Bratří
studovali na zahraničních uni-
verzitách, vybudovali také
vlastní tiskárnu a rozsáhlou od-
bornou knihovnu s publikacemi
o dějinách křesťanské církve 
i o soudobé biblistice. Jan Blaho-
slav, iniciátor překladatelských
prací, studoval v Německu a ve
Švýcarsku, v zahraničí studovali 
i jeho žáci, kteří tak měli mož-
nost poznat nejnovější trendy
evropské humanistické jazyko-
vědy a seznámit se i s biblistic-
kou literaturou, zejména s pra-
cemi o výkladu biblických textů.

Český novozákonní text,
který se ve zredigované podobě
stal součástí Kralické bible, vyšel
poprvé roku 1564 v Ivančicích, 
v tajné bratrské tiskárně. Jeho
autorem byl právě Jan Blahoslav,

nejvýznamnějším kulturním po-
činem Jednoty bratrské je český
překlad biblického textu.

Bratrští teologové a překlada-
telé totiž při své práci na rozdíl
od soudobé praxe nepřihlíželi
pouze k latinské Vulgatě, ale opí-
rali se (jako vůbec první v čes-
kém prostředí)  přímo o původní
biblické prameny – o texty he-
brejské, aramejské a řecké. Záro-
veň Bratří dokázali jedinečným
způsobem skloubit svou zbož-
nost s citem pro srozumitelnost
českého překladu, jímž nově pře-

V roce 2013 si připomínáme čtyřsté výročí od tzv. posledního kralického vydání textu
(1613), Česká biblická společnost chystá na podzim tohoto roku vydání Kralické Bible
v nové sazbě. Jde o zcela jedinečný projekt, protože kralický text vyjde vůbec poprvé
i se všemi poznámkami v jediném svazku. V chystaném vydání Kralické Bible bude
zachován specifický charakter původního textu, ovšem jen do té míry, aby zůstal sro-
zumitelný pro současného českého čtenáře.
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– Šestidílka
humanistický spisovatel, teolog
a historik. Překlad samotného
novozákonního textu obohatil
rozsáhlými komentáři, výčtem
překladových variant i odkazy na
paralelní biblická místa. Bratrský
biskup měl zřejmě v úmyslu spo-
lupracovat i na překladu starozá-
konním, toho už se ale nedožil. 
V Blahoslavově Gramatice české
(1571) nicméně jsou zachyceny
některé stylistické zásady, které
měly být při překladu biblických
spisů dodržovány a které ovliv-
nily i práci Blahoslavových po-

pracovali nejvzdělanější odbor-
níci z Jednoty bratrské, kteří byli
formováni studiem v zahraničí.
Překladatelské a redakční práce
začaly roku 1577 v Ivančicích pod
vedením biskupa Ondřeje Šte-
fana, později byly přesunuty do
Kralic. Jména členů překladatel-
ského kolektivu nejsou v Kra-
lické Bibli uvedena, zazna-
menává je až církevní historie
Adriana Regenvolscia z roku
1650. Starozákonní překladatel-
ský tým tvořili Mikuláš Albrecht
z Kaménka, Lukáš Helic, Jan

kračovatelů. Blahoslav kladl
důraz například na to, aby byly 
v českém biblickém textu využí-
vány různorodé výrazy, proto se
i v členitém poznámkovém apa-
rátu mnohde objevuje hned ně-
kolik významově blízkých výrazů
vedle sebe. Např. verš Dt 23,18
doprovází poznámka: „ovšem
pak ten ho /Boha/ těžce uráží,
ktož jemu se obětuje z zisků a vý-
dělků nepořádných, nespravedli-
vých, loupežných, šantročných,
lstivých, lživých, z vyhraného etc.“ 

Na překladu Starého zákona

zpravodaj březen 2013:Sestava 1 13.3.2013 13:58 Stránka 5
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Bible  kralická – Šestidílka
Eneáš, Izaiáš Cibulka a Jiří Strejc,
dále také jejich vzdělaní pomoc-
níci Jan Efraim, Pavel Jessen 
a Jan Kapito (Hlaváč). Blahosla-
vův překlad Nového zákona
(šestý díl Bible kralické) byl 
v prvním vydání (1594) revidován
Janem Němčenským, následující
vydání (1601) redigoval Zachariáš
Aristonov. Většina tvůrců se
kompletního kralického pře-
kladu nedožila. 

známky – kralický text je výsled-
kem snahy Jednoty bratrské 
o vytvoření vlastních věrouč-
ných textů. Bratří také mimo jiné
(podle vzoru Roberta Stephana)
rozčlenili biblický text na verše,
celková grafická podoba Kralické
bible byla velmi důkladně pro-
myšlena (pro různé typy textu
bylo využito písmo různé veli-
kosti). 

Připomněli jsme, že český kra-
lický překlad se stal také velkým
jazykovým vzorem. Spisovná
čeština se v průběhu 16. století
ustalovala, hlásková podoba slov
i tvarosloví kralického textu se li-
šily od novočeské podoby jen 
v několika málo ohledech. Nej-
zřetelnější rozdíly mezi kralickou
a současnou češtinou jsou
patrné na rovině větné stavby
textu, jazyková podoba Kralické
bible je výrazně ovlivněna lati-
nou. Souvětí jsou členitá, ale pra-
videlně vystavěná, Bratří se
pokoušeli zachytit ve složité
větné stavbě také složitost sou-
dobého světa a myšlení. V bra-
trském překladu biblického
textu se ovšem vyskytují i jevy,
které sbližují jeho jazyk s jazy-
kem v 16. století běžně mluve-
ným. Český biblický text
obsahuje mnoho zdrobnělin, ci-
tově zabarvených slov i frazeolo-
gismů. Bratrští překladatelé
využívali specifických rysů čes-
kého spisovného jazyka své
doby, zároveň ovšem kladli důraz
na srozumitelnost výsledného
textu.

Jana Drengubáková, 
bohemistka

Jak už bylo řečeno, Bible kra-
lická bývá nazývána Šestidílka,
neboť vyšla v šesti svazcích – 
s mnoha komentáři a poznám-
kami, které jsou ve Starém zá-
koně ještě obsáhlejší než 
v Blahoslavově novozákonním
překladu. Kraličtí obohatili bib-
lický text překladovými varian-
tami jednotlivých slov a řadou
synonymních výrazů, komentář
obsahuje také exegetické po-

zpravodaj březen 2013:Sestava 1 13.3.2013 13:58 Stránka 6
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Domácí projekty

Vernisáž výstavy 
Bible očima světa, 
svět očima Bible
V sobotu 15. 9. proběhla, za účasti
100 návštěvníků, vernisáž výstavy
o Bibli. Úvodní slovo pronesl
autor výstavy David Junek a zá-
stupci čtyř křesťanských církví 
v Poličce – farář Římskokatolické
církve P. Miloslav Brhel, farář Čes-
kobratrské církve evangelické Jiří
Tengler, pastor Apoštolské církve
Jiří Bureš a zástupce Církve ad-
ventistů sedmého dne Josef Ptá-
ček. Se zpěvem žalmů vystoupil
ekumenický sbor Vox humana
(ten následně provedl samostatný
koncert v kostele sv. Michaela).
Účastníky byly příznivě přijaty
obě části výstavy – interaktivní
(umožňující „přenést se“ do biblic-
kých časů a současně si vyzkoušet
své dovednosti a znalosti) i mu-
zejní (představující řadu pozoru-
hodných exponátů i souvislostí).
Veškeré exponáty jsou ze sbírek
poličského muzea. Na přípravě se
podílela řada institucí (zvláště

staří i mladí, muži i ženy,
vrchnosti i poddaní“. V parafrázi
na tento text můžeme říci – vý-
stava vhodná pro dospělé i ško-
láky, pro věřící (k posílení) 
i nevěřící (k poučení). 

JEŠTĚ JEDNOU BYCH VÁM
RÁD PODĚKOVAL ZA POD-
PORU VÝSTAVY V POLIČ-
SKÉM MUZEU BIBLE OČIMA
SVĚTA – SVĚT OČIMA BIBLE. 

PhDr. David Junek,
historik umění

Městské muzeum a galerie

Česká biblická společnost a Klub
Amos Ostrava) i jednotlivců, kte-
rým patří poděkování. Na výstavě
byla zahájena akce „Ručně psaná
Bible“. A aby stěžejní biblické
texty nebyly pouze ve vitrínách,
byl zde zřízen pohodlný čtenářský
koutek, kde mohli návštěvníci po-
sedět nad vybranými tituly. Pro
zájemce zde byly k dispozici vý-
tisky Nového zákona a Žalmů.

V předmluvě žaltáře z r. 1737 je
uvedeno: „K mnohému naučení,
vzdělání, probuzení a potěšení
bližního slouží. Pánu Bohu na
čest zpívat mají všichni lidé –

Biblická výstava 
v poličském muzeu

zpravodaj březen 2013:Sestava 1 13.3.2013 13:58 Stránka 7
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Domácí 

20 let soutěže
Základní škola M. Kudeříkové ve
Strážnici uspořádala ve školním
roce 2012/2013 jubilejní 20. roč-
ník dějepisné a společensko-
vědné soutěže ve znalostech
Bible nazvané Bible a my. Mezi
cíle této soutěže tradičně patří,
kromě zvýšení zájmu mezi mla-
dou generací o Bibli jako tako-
vou, rozvoj spolupráce dospělých
a dětí na objevování jejího dědic-
tví v prostředí základních a střed-
ních škol a rovněž navazování
pozitivních kontaktů mezi křes-
ťany různých vyznaní. 

Soutěž Bible a my je od svého
počátku organizována jako sou-

že za dvacet let trvání se soutěže
zúčastnilo asi 40 000 účastníků.

Většina otázek vycházela ze
znalostí čtyř biblických témat ur-
čených jednotlivým kategoriím
(Poslední večeře a Ježíšovo vzkří-
šení; Ester; Nehemjáš;  vztah
mezi Starou a Novou smlouvou).
Otázky byly čerpány z ekumenic-
kého překladu Bible. Připravoval
je tým pedagogů, který koordino-
val Ing. Jiří Hrabovský. Ten
otázky konzultoval se zástupci
České biblické společnosti a Čes-
kého katolického biblického díla.

Celostátní kolo hostilo ve
středu 6. února Stojanovo gym-

těž jednotlivců, je určena žákům
základních a středních škol z celé
České republiky. Soutěží se ve
čtyřech kategoriích: I. (pro 4. a 5.
třídy), II. (pro 6. a 7. třídy), III.
(pro 8. a 9. třídy) a IV. (pro střední
školy). Probíhá ve třech kolech:
školní kola jsou na jednotlivých
školách a v případě účasti více
škol z okresu se  organizuje
okresní kolo, z něhož postupují
tři nejlepší do kola celostátního.
Do 20. ročníku se přihlásilo cel-
kem 207 základních nebo střed-
ních škol a 4 943 žáků či
studentů, což je zatím nejvíc 
v dosavadní historii. Odhaduje se,

zpravodaj březen 2013:Sestava 1 13.3.2013 13:58 Stránka 8
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projekty

Bible a my

názium Velehrad, v jehož prosto-
rách bylo pro zájemce z velké
dálky zajištěno také ubytování.
Do velehradského finále přijelo
149 nejlepších soutěžících, kteří
postoupili ze školních kol kona-
ných v 18 českých a moravských
okresech (Brno, Blansko, Břeclav,
Hodonín, Hradec Králové, Kro-
měříž, Nový Jičín, Olomouc,
Opava, Prostějov, Přerov, Plzeň,
Teplice, Uherské Hradiště, Vsetín,
Vyškov, Zlín a Znojmo). Po vy-
hodnocení písemného testu bo-
jovalo o nejlepší umístění v každé
ze čtyř kategorií vždy šest nej-
úspěšnějších účastníků. Ostatní
zůstali v hledišti jako pozorní di-
váci. Každá kategorie měla svého
tvůrce otázek, který řídil veřejné
finále ve své věkové skupině.  
V nejmladší kategorii zvítězil Voj-
těch Palíšek z Církevní základní
školy Zlín. Ve 2. kategorii skončil
na 1. místě Ondřej Kříž ze Zá-

patří mnoha dobrovolníkům 
a také České biblické společnosti,
která opět poskytla většinu věc-
ných darů, kterými jsme ocenili
nejlepší znalce Bible.

Petr Tomeček,
organizátor

kladní školy Blížkovice (okres
Znojmo). Ve 3. kategorii dosáhl
nejlepšího výsledku Jan Petrů 
z Gymnázia Břeclav a v nejstarší
kategorii se nejvíce radoval Jan
Kříž z Gymnázia v Moravských
Budějovicích. 

Velký dík za podporu a pomoc

zpravodaj březen 2013:Sestava 1 13.3.2013 13:58 Stránka 9
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Běžné odpoledne v Centru dětí 
a mládeže Teen Challenge na Žižkově
Desetiletá Lenka přichází po
delší přestávce (byla nemocná)
opět do Centra. Přišla dříve na
pravidelné individuální doučo-
vání.

Otevírá Dětskou Bibli – čti 
a poznávej a začíná číst příběh 
o Ježíši a slepém Bartimeovi. Ne-
vydržím to a na začátku třetí
věty ji nadšeně přerušuji: „Lenko!
Vždyť ty už čteš plynně!“

Krásné tmavé oči jí potěšeně
zazáří: „Že jo! Já si tuhle Bibli čtu
doma furt.“ (Dostala ji k naroze-
ninám.) Místo „furt“ si dosaďte
„často“ a je to pravda.

Několik dní před Velikono-
cemi se jiné odpoledne několik
hlaviček sklání nad další kapito-
lou z této Bible. Někteří čtou už

se konaly tenkrát (někteří už
mají tuto smutnou zkušenost 
z rodiny). A radost nad tím, že
Ježíš vstal z mrtvých, se zdá
upřímná.

Za všechny děti: Super Bible!
Děkujeme!

Děkujeme České biblické spo-
lečnosti, která nám poskytla 16
dětských dotovaných Biblí 
a navíc přidala spoustu pěkných
dárků v podobě křesťanských
knížek a leporel pro děti.

Velmi nám to pomáhá přiná-
šet evangelium dětem na Žiž-
kově.

Za Centrum dětí a mládeže
Teen Challenge   

Markéta Hamplová

také pěkně plynule, někteří slabi-
kují, všichni se hlásí a chtějí číst
nahlas. Prvňáčci luští alespoň pís-
menka z nadpisu: „Jé to je J! Jako
Ježíš,“ dodává důležitě jeden 
z nich, David.

Všem se líbí, že na jedné
stránce není moc textu, že jsou
písmenka větší a textu rozumí.

Obrázky a dvojstrany s ex-
kurzy do reálií biblického světa,
to jsou nezbytné „bonbónky“, bez
kterých děti nenalákáte. A tady
se povedly!

Několik nedočkavých už oto-
čilo stránku na dvojstranu s vel-
kým obrázkem a popisky a už
dumá nad „hrobem ve skále“ 
a hovor se stáčí k porovnávání
dnešních pohřbů a pohřbů, které

Domácí projekty
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Také v roce 2012 podpořila Česká biblická společnost
několik dlouhodobých partnerských projektů.
Mezi hlavní patří Bible pro Vězeňskou duchovenskou
péči, podpora nového kostela Církve bratrské v Litomyšli,
Salesiánského hnutí mládeže, Charity Most, dětských
klubů, VKH Praha, Signálů a dalších.
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Poprvé v Praze

V Praze poprvé zazněla celá sta-
rozákonní Kniha žalmů, a to
během jediné noci. Tento pro-
jekt se uskutečnil 18. května
2012 v Plečnikově nádherném
chrámu Nejsvětějšího Srdce
Páně na Náměstí Jiřího z Podě-
brad v Praze. Slova prvního
žalmu rozezněla tento ojedinělý
sakrální prostor v 19.30 hodin.
Akce skončila před třetí hodinou
ranní. Tento projekt se uskuteč-
nil v rámci oslav 80 let kostela.

Spolu s dalšími kulturními pro-
gramy v rámci těchto oslav byla
i Noc žalmů otevřena pro širo-
kou veřejnost.

Noc žalmů navazuje na pro-
jekt Bible24, který v České re-
publice proběh již třikrát jako
česká verze v Evropě běžné Non-
stop četby Bible. Sesterský pro-
jekt Noc žalmů je zcela
originálním projektem, který
vznikl v Brně v roce 2010. V Praze
to však bylo poprvé, co skutečně

zaznělo všech 150 žalmů bez vy-
nechávek. Podělilo se o ně 62 čte-
nářů, kteří se vystřídali 
v sedmihodinových blocích. Na
závěr každého bloku v živých hu-
debních vstupech zazněly
skladby, jež svým charakterem
doprovodily meditativní ráz celé
akce. Hudební dramaturgii zajistil
pedagog Hudební fakulty AMU
MgA. Ing. Ondřej Urban. Šlo 
o skladby pro varhany a housle
nebo o varhanní improvizace.

Domácí 
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Noc žalmů
Noc žalmů byla určena všem,

kdo se chtěli na závěr pracov-
ního týdne na chvíli zastavit 
a zaposlouchat se do slov 
z  Knihy, která patří k základům
evropské kultury. Žalmy jsou
starobylou sbírkou zhudebněné
poezie. Jejich slova vyjadřující
různé emoce jako bolest, radost,
chválu, prosbu o pomoc. Bývaly
doprovázeny hrou na nástroj
jménem psaltérion. Odtud pak
jejich název žalmy. Noc žalmů
provázely i další aktivity. Mezi
ně patřila i možnost napsat si
vlastní žalm. Nejzajímavější
budou k přečtení na webu.

Pozvání přijal i herec a režisér
Jaroslav Achab Haidler, a tak se
posluchačům dostane příleži-
tosti uslyšet některý z žalmů 

vyhledává ticho srdce nebo touží
mocně vyslovit hloubku své bo-
lesti a beznaděje. Žalmy přesvědčí
každého člověka, že se umí mod-
lit, když neutíká od sebe. Právě
tam ho bere za ruku Boží duch 
a zvedá jeho duši do výše, kde tu-
šíme absolutno… božství…
Boha… Otce.“

Děkujeme České biblické spo-
lečnosti za podporu, která nám
velmi pomáhá, i všem, kdo přijali
pozvání. 

Andrea Hýblová
Fotografie: Martin Frouz

i v originále, v hebrejštině. Proč
považuje takový projekt za důle-
žitý, zdůvodňuje parafrází na
Žalm 42: „Jako jelen prahne po
tekutých vodách, tak prahne člo-
věk (zejména dnes, kdy skoro nic
neplatí) po slovu, které neuhýbá“
a pokračuje: „Pevné a přitom poe-
tické slovo biblických žalmů ni-
komu nevnucuje ani konfesi, ani
pánaboha ani útěk k jakési víře.
Vždyť víra je jen věrnost. Věrnost
pevnému slovu a pevnému lid-
ství…“ V tom se shoduje s před-
ním českým biblistou, pro-
fesorem na katedře biblických
věd KTF UK Praha Jaroslavem
Brožem, Th.D. S.S.L.: „Žalmy jsou
prastará poezie velmi zemitého
rázu. Mluví ze srdce každému
člověku, ať se raduje a tančí, ať

projekty
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BIBLE PRO MALÉ DETEKTIVY 
Peter Martin

Bohatě ilustrovaná kniha přibližuje malým čtenářům vtipným způ-
sobem 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
podrobností o době, ve které se odehrávaly některé známé biblické
příběhy. A navíc… na každé dvoustraně se skrývá mazaný lišák. Kdo
jej najde na všech obrázcích, je opravdovým detektivem!

ZPRAVODAJ ČESKÉ BIBLICKÉ SPOLEČNOSTI14
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248 Kč

PRŮVODCE BIBLÍ – DOTISK

Průvodce Biblí (The Lion Handbook to the Bible) si získal díky třem
milionům prodaných výtisků v téměř 30 jazycích a opakovaným re-
vidovaným vydáním výjimečnou pověst jedné z nejlepších a nejsro-
zumitelnějších příruček pro studium největšího bestselleru všech
dob – Bible.
Dotisk druhého českého vydání knihy v měkké vazbě s praktickými
chlopněmi a v menším příručním formátu.

KÁZÁNÍ NA HOŘE

Česká biblická společnost a Triton právě vydávají "Kázání na hoře",
sešitek s textem 5.-7. kapitoly z Matoušova evangelia. Biblický text
je převzat ze Slova na cestu a doprovází jej řada ilustrací od výtvar-
nice Markéty Vydrové. 
Praktický sešit s novozákonním textem a jemnými ilustracemi se
vejde do kapsy i do kabelky, jistě potěší i jako malý dárek.
Své sympatizanty si titul brzy najde také mezi organizátory evan-
gelizačních akcí.
Brožura je v prodeji za 10 Kč, při objednávce celého balení, které ob-
sahuje 50 kusů, nabízíme zvýhodněnou cenu 5 Kč za výtisk.

690 Kč

10 Kč

zpravodaj březen 2013:Sestava 1 13.3.2013 14:04 Stránka 14



BIBLE SE ZIPEM V KŮŽI

Nové vydání Bible se zipem v malém formátu, tentokrát v elegantní umělé kůži, zdařile spojuje luxusní vzhled
s praktičností. Vybrat si můžete ze tří barevných variant – vínově červené, světle hnědé a černé. 
Vydání Českého ekumenického překladu včetně deuterokanonických knih v umělé kůži se zipem ocení každý,
kdo nosí Bibli v kabelce, tašce, kufříku nebo batohu. 
Už se nestane, že by se vám stránky Bible poškodily. Knihu zavřete a zapnete na zip jako kufřík nebo tašku.

CHAMIŠA CHUMŠEJ TORA 
– PĚT KNIH MOJŽÍŠOVÝCH

Sefer ve spolupráci s Českou biblickou společností představuje sou-
časné hebrejsko-české vydání Chamiša chumšej Tora – Pěti knih Moj-
žíšových. Kniha přináší úplný hebrejský text tohoto základního textu
judaismu spolu s paralelně tištěným českým překladem, který v le-
tech 1998–2012 vytvořil vrchní zemský a pražský rabín Efraim Sidon.
Hebrejský text i překlad jsou rozděleny do kapitol a členěny do tý-
denních oddílů (parašot), které se předčítají během ranní modlitby 
o šabatu. Biblický text je doplněn haftarami (čtením z Proroků) k jed-
notlivým týdenním oddílům Pěti knih Mojžíšových tak, jak se reci-
tují při šabatové bohoslužbě. 
Zachovat maximální věrnost hebrejskému originálu umožňuje ra-
bimu Sidonovi mnohaleté studium hebrejské bible, znalost rabínské
tradice výkladu jejího textu a v neposlední řadě i skutečnost, že patří
k uznávaným autorům českého jazyka. Výsledkem jeho práce je pře-
klad, jehož původnost, odvaha a vnitřní pravdivost umožní tomu, kdo
jej bude studovat nebo jen číst, přiblížit se základnímu biblickému
textu a hlouběji ho pochopit. 
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z naší produkce

890 Kč

590 Kč
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