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ObsahÚvodní slovo
Milí přátelé,
dovolte mi, abych Vám jménem České biblic-
ké společnosti poděkoval za Vaši podporu mi-
sijních a evangelizačních projektů, kterým se 
snažíme 22. rokem pomáhat doma i ve světě.

Prostřednictvím Spojených biblických 
společností jsme díky Vaší štědrosti podpořili 
v roce 2014 překladatelské projekty v Sierra 
Leone, Tanzanii a Angole.

Česká biblická společnost je hrdá na to, 
že se může podílet na tolika smysluplných 
projektech nejen v zahraničí, ale také doma. 
Právě o některých domácích projektech se 
dočtete v tomto Zpravodaji. Nadále podpo-
rujeme dlouhodobé projekty, mezi které patří 
například spolupráce s Vězeňskou duchoven-
skou péčí, organizátory biblických výstav, 
soutěží, čtení a evangelizací.

 Tuto službu bychom nemohli vykonávat 
bez trvalé přízně a podpory jednotlivců. Po-
kud je tedy v jednotlivých článcích tohoto 
Zpravodaje o podpořených projektech děko-
váno České biblické společnosti, patří tyto 
díky především Vám.

Mgr. Pavel Novák 
ředitel České biblické 
společnosti
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Zprávy z České 
biblické společnosti

Pozvánka na valné 
shromáždění ČBS

V úterý 28. dubna 
2015 se uskuteční 
každoroční valné 
shromáždění České 
biblické společnosti.

Všechny členy ČBS srdeč-
ně zveme na valné shromáž-
dění 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. Zprávu přednese ředitel 
ČBS Mgr. Pavel Novák.

Knižní 
veletrh

Od 14. do 17. května 
2015 bude na Výsta-
višti v Praze Holešo-
vicích za účasti Čes-
ké biblické společ-
nosti probíhat 
21. mezinárodní 
knižní veletrh Svět 
knihy 2015.

Čestný host: EGYPT

Témata letošního ročníku:
Fotografie a kniha
Světoví knižní šampioni 
pro mladé čtenáře
Literární diaspora 
a Češi ve světě
Otevírací doba:
pátek–sobota  9:30–19:00 
neděle   9:30–16:00

Česká biblická společnost 
zde tradičně představí své no-
vinky. Těšíme se na vás v levém 
křídle Veletržního paláce.

Poděkování – 22. Dny 
Bible – Dny Bible 2014

Děkujeme všem, 
kdo podpořili dva-
cátý druhý ročník 
sbírky na překlady 
v chudých afrických 
zemích.

Díky štědrosti a modlitbám 
našich dárců a příznivců byly 
prostřednictvím Spojených 
biblických společností pod-
pořeny překladatelské projek-
ty  v Sierra Leone, Tanzanii  
a Angole. 

Celková částka sbírky Dny 
Bible 2014 činila 2 055 071 Kč. 
Podpořeny tak mohly být 
všechny překladatelské pro-
jekty, na které jsme se zaváza-
li přispět. 

Děkujeme za Vaši přízeň!
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ČBS podpořila English Camp

Již několik let se v Úvalech  
u Prahy koná o letních prázdni-
nách týdenní English camp pro 
děti. Každý rok nás provází je-
den biblický příběh, letos to byl 
příběh Jozuy. Děti jsou rozděle-
ny do skupinek podle věku. Kaž-
dá skupinka je vedena rodilým 
mluvčím společně s jedním či 
více českými vedoucími. V těch-
to skupinkách děti sledují film  
v angličtině, diskutují o shléd-
nuté části příběhu, mají lekci  

angličtiny a během týdne po-
stupně nacvičují divadlo (samo-
zřejmě v angličtině), které za-
hrají v Domově důchodců a na 
závěr všem pozvaným rodičům. 
Kromě toho mají děti možnost 
si něco zajímavého vyrobit, hrát 
různé hry, učit se tance, užít si 
táborák, zadovádět si při vod-
ních atrakcích a mnoho dalšího. 
Přibližně sto dětí ve věku od  
7 do 14 let, které jsou jak z křes-
ťanských, tak i nekřesťanských 

rodin, má na EC možnost si  
o prázdninách procvičit ang-
ličtinu a zároveň se seznámit 
s biblickým příběhem a setkat 
se s Bohem. Letos jsme díky 
České biblické společnosti měli 
možnost dát dětem jako odmě-
ny různé Bible a jiné knížky,  
a umožnit jim tak setkávat se  
s Božím slovem i během násle-
dujícího roku. Děkujeme!

Dagmar Güttnerová, 
KS Praha

Děkujeme České biblické společnosti, že nám poskytla dětské Bible a jinou 
literaturu o Bibli a touto formou podpořila křesťanský English camp v Úvalech.

Don’t forget good things God does for you. Psalm 103,2
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Bible pro komunitu Bétel
BÉTEL CZ, z. s., provozuje křes-
ťanskou svépomocnou komuni-
tu v Kralupech nad Vltavou pro 
závislé na drogách a alkoholu. 
Pomáháme uživatelům návyko-
vých látek zbavit se závislosti, 
začít znovu a vytrvat. Dále na-
bízíme interaktivní preventivní 
programy pro II. stupeň ZŠ. Vy-
užíváme osvědčenou metodiku 
Etických dílen.

V komunitě Bételu hledají 
pomoc závislí na různých návy-
kových látkách, různého věku, 
rasy, vyznání i společenského 
postavení. Pobyt v Bételu je 
zcela zdarma. Členové komuni-
ty pracují v charitativním pod-
nikání, a tak přispívají na své 
ubytování, stravu a péči. Tento 
způsob financování nezatěžuje 
stát ani rodiny. Bétel patří mezi 
nízkoprahové komunity s mini-
málními vstupními požadavky. 

V rámci programu máme kaž-
dou středu skupinku studia Bib-
le, každé ráno krátké motivační 
slovo z Bible a v pátek shromáž-
dění s kázáním. Řada členů naší 
komunity se u nás s Biblí se-
tkává úplně poprvé. Vzhledem  
k tomu, že s Biblemi pracujeme 
denně a jdou z ruky do ruky, 
často se opotřebují nebo si je 
někteří odnesou s sebou, když 
z komunity odcházejí. Proto 
jsme moc vděční České biblické 
společnosti za Bible, které nám 
ochotně poskytla. Pod vánoč-
ním stromečkem udělaly radost 
všem členům naší komunity,  
a ještě zbylo na ty, kteří teprve 
přijdou.

Petr a Veronika Tiší
BÉTEL CZ

1 / 2015
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Sierra Chtěly bychom touto cestou 
poděkovat Vaší společnosti za 
neočekávaný vánoční dárek 
v podobě dětských knih s biblic-
kou tematikou.

Naše věkově smíšená třída 
„Broučci“ (s křesťanským zamě-
řením) je jednou ze 14 tříd na asi 
největší mateřské škole v Če-
chách. Dovedete si jistě předsta-
vit, že při současném rozpočtu 
na knihy s náboženskou temati-
kou příliš fi nancí nezbývá. Nové 
knihy nás nejen mile překvapily, 
ale hned i inspirovaly k novým 
způsobům práce s nimi.

Biblické příběhy, které jsme 
obdržely ve více stejných exem-

plářích, využíváme při práci ve 
dvojicích a skupinkách. Děti 
baví proměňování posuvných 
obrázků a zároveň se i učí jem-
nému zacházení s nimi. My 
učitelky zase velmi oceňujeme 
jejich estetickou úroveň a sro-
zumitelnost.

Od ostatních titulů jsme si 
ponechaly po jednom výtisku 
a zbylé knihy nabídly do ostat-
ních tříd, podle individuálního 
zájmu učitelek. Věříme, že touto 
kvalitou lze probouzet zájem o 
Bibli i u nevěřících kolegyň. Nejví-
ce zaujala tematika Vánoc, proto-
že ta je obsažena v plánech každé 
třídy. Myslíme, že i starozákonní 

příběhy jsou dobrým vstupem do 
křesťanského vzdělávání.

Bibli a Dětské modlitby ve 
formě leporela jsme ponechaly 
nejmenším dětem k volnému 
prohlížení. Podle jejich zájmu 
jim z nich předčítáme a hovo-
říme nad obrázky. Už jsme si 
vyzkoušeli modlitbičku před jíd-
lem a na začátku dne...

 Děkujeme za Vaši aktivitu 
a štědrost, díky níž mohou nám 
svěřené děti pracovat s tak krás-
nými knihami.

Kateřina Trutnovská 
a Zdeňka Staňková se svými 
„Broučky“ z MŠ Chodovická 

v Praze 9

Zpravodaj České biblické společnosti

Broučci se radují
1 / 2015
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MŠ Svatojánek
Velice děkujeme za poskytnutý dar - Bible pro děti. Moc si vážíme Vaší pomoci a vstřícnosti. 
Stejně jako loni jsme se letos loučili s předškoláky, kterým jsme mohli dát na památku dětské 
Bible a vybavit je tak do života. Moc a moc děkuji za Vaši štědrost.

Za církevní MŠ Svatojánek Litovel 
Mgr. Markéta Houdková, ředitelka MŠ

1 / 2015
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Soutěž připravil a organizoval 
Odbor duchovní výchovy Ju-
náka ve spolupráci s Klubem 
Pathfinder a Církví adventistů 
sedmého dne.

1. kolo se konalo v místě byd-
liště soutěžících a řádně v něm 
během září a října soutěžilo 208 
soutěžících, kteří získali zelený 
odznak soutěže - do závěru 
soutěže se kvalifikovalo 76 sou-
těžících;

2. kolo se konalo 17. listopa-
du v Praze, a to opět tradičně 
v modlitebně CASD na Malva-
zinkách v Praze 5; skutečně se 
jej zúčastnilo celkem 59 sou-
těžících, a to 49 řádně kvalifi-
kovaných z 1. kola a 10 soutě-
žících bylo v kategorii mimo 
pořadí (ti nemohli získat hlavní 
cenu – červený odznak soutěže,  
a proto u nich nebylo hodnoce-
no pořadí).

V obou kolech soutěžící od-
povídali na otázky z biblických 
knih: 

Kategorie „N” 
(ve věku do 9 let včetně)
evangelium Janovo a 2. kniha 
Paralipomenon
Kategorie „M” 
(ve věku od 10 do 12 let včetně)
evangelium Janovo, 2. kniha Pa-
ralipomenon a kniha Pláč Jere-
miášův
Kategorie „S” 
(ve věku od 13 do 17 let včetně)
všechna evangelia, 2. kniha Pa-
ralipomenon, kniha Pláč Jeremi-
ášův, epištoly Janovy a epištola 
Judova
Kategorie „P“ 
(dospělí od 18 let výše)
měli stejné otázky jako katego-
rie „S“ pro mládež, avšak museli 
soutěžit pouze jako jednotlivci.

Soutěžící byli celkem ze 42 
obcí a měst naší vlasti včetně 
hlavního města Prahy. Soutě-
žící (děti i mládež) byli jednak  
z rodin, kde se Bibli věnuje trva-
lá pozornost, jednak z pořádají-

cích organizací Klub Pathfinder, 
Junák a také z organizace Skaut 
- Český skauting ABS, dále 
přímo nebo zprostředkovaně 
(prostřednictvím svých členů  
v soutěži) z následujících církví: 
Církev adventistů sedmého dne 
(CASD), Českobratrská církev 
evangelická (ČCE), Evangelic-
ká církev metodistická (ECM), 
Křesťanská společenství (CKS) 
či Křesťanské sbory (KS) a též  
z Římsko-katolické církve.

V kategorii SP Plus poslala 
svoji exegezi 1 soutěžící z kate-
gorie dospělých.

V místech konání 1. kola se 
soutěži věnovalo celkem 52 do-
spělých, tzv. dohlížejících osob; 
ze strany organizátorů se pří-
pravě i vyhodnocení soutěže 
věnovalo v Praze i mimo hlavní 
město 17 osob. Při 2. kole kro-
mě organizátorů bylo přítomno 
také 13 dohlížejících osob z míst 
1. kola, z nichž někteří také sou-
těžili v kategorii P, a to vedoucí  

Soutěž ve znalosti Bible 
1 / 2015
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Stezka písmáků, ročník 2014
i rodiče, resp. rodinní příslušní-
ci, doprovázející děti na 2. kolo.

Hlavní dobrovolnou pracov-
ní podporu poskytla redakce 
interního zpravodaje Odboru 
duchovní výchovy (ODV) Juná-
ka „Na dobré stopě“, režii po-

mohl pokrýt Klub Pathfinder 
a Junák (díky provozním dota-
cím MŠMT pro práci s mládeží)  
i sama Církev adventistů SD.

Před zahájením byla dána 
možnost prohlédnout si opět 
pěkné věcné ceny - knihy, tak, 

aby byl výběr při samotném vy-
hlašování výsledků bez váhání. 
Věcné ceny věnují po dlouhá 
léta sponzoři z vydavatelství: 
Návrat domů, Advent-Orion, 
Biblická jednota, Česká biblická 
společnost, Portál a Samuel.

Druhé kolo řídil předseda 
Klubu Pathfinder David Čančík; 
bylo zahájeno několika písněmi 
s doprovodem pozvané hudební 
skupiny GIC, úvodní svědectví  
o významu Bible pro něho samot-
ného i pro člověka celkově měl 
kazatel CASD Patrik Nehyba.

Po stručném vysvětlení pra-
videl a způsobu vyplňování sou-
těžních archů, které provedl Jiří 
Zajíc (předseda Odboru duchov-
ní výchovy Junáka), již proběhlo 
vlastní 2. kolo soutěže.

Organizátoři děkují všem 
zúčastněným, spolupracujícím 
dospělým a z pohledu nespor-
ného zdaru celé soutěže by rádi 
vyzdvihli velmi důležitý přínos 
všech finančních příspěvků 
a neméně podstatný význam 
knižních cen od sponzorů této 
znalostní soutěže.

David Čančík, Vladislav Jech 
Klub Pathfinder a Junák
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Andělský slet v peruckém kostele

Jak to dopadlo?

Se začátkem adventu je v peruc-
kém kostele sv. Petra a Pavla již 
tradičně spojeno zahájení vý-
stavy. Ani letos tomu není jinak. 
Nová výstava má název „Anděl 
pastýřům zvěstoval“ a na sto-
lech a bočních oltářích můžete 
vidět a obdivovat postavy ručně 
vyrobených andělů.

Letošní vernisáž se však od 
všech předchozích nápadně liši-

la. Doprovázel ji totiž adventní 
koncert Ročovského oktetu, 
který návštěvníky citlivě uvedl 
do tohoto „tichého čekání na 
velkou slávu“ – jak bývá advent-
ní období někdy označováno.

A ještě v něčem je letošní vý-
stava výjimečná. Andělů se totiž 
slétlo tak nebývalé množství, že 
už téměř neměli kde přistát. Na 
výstavě je k vidění necelá stovka 

exponátů nejen z celé republiky, 
někteří andělé vznikli dokonce 
v zámoří. Identifikovat je však 
nedokážete. Výstava je opět 
soutěžní, a proto je každý výro-
bek označen pouze číslem. Pod 
tímto číslem si pak můžete toho 
svého anděla, který se vám nej-
více zalíbí, vyhledat v hodnotící 
tabulce a tam mu zabodnutím 
špendlíku dát svůj hlas.

Všichni, kdo v adventní a vánoč-
ní době navštívili perucký kostel 
sv. Petra a Pavla, viděli, že si zde 
dali dostaveníčko snad všich-
ni andělé z Čech. Na bočních  
oltářích a přidaných stolcích jich 
po několik týdnů posedávala  
a postávala téměř stovka. Byly 
to výsledky práce šikovných 
rukou dětí i dospělých, všech-
no dohromady tvořilo výstavu  
s názvem „Anděl pastýřům zvěs-
toval“. Tu již tradičně pořádal 
Spolek na záchranu kostela a již 
potřetí šlo o výstavu soutěžní. 
Po celou dobu mohli návštěvníci 
přidělovat barevnými špendlíky 
body jednotlivým andělům, kteří 
se jim nejvíce zalíbili.

V neděli 11. ledna končila svát-
kem Křtu Páně vánoční doba  
a s ní také naše výstava. Při-
šel čas zúčtování. Pastorační  
asistentka Mgr. Pavla Čandrlová 
pečlivě sečetla poslední špendlí-
kové hlavičky a spolu s předsed-
kyní spolku pak v pravé poledne 
vyhlásily a odměnily vítěze.

V kategorii nejmladších dětí 
do pěti let se na první příčce 
umístili malí výtvaníci ze zájmo- 
vého kroužku Šmoulové DDM 
Postoloprty, kteří svého anděla 
vyrobili společně. Druhé mís-
to patřilo Verunce Pavlíkové  
a třetí opět kolektivu z Posto-
loprt – zájmovému kroužku 
Sluníčko.

1 / 2015
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Jak to dopadlo?
O první místo mezi dětmi 

trochu odrostlejšími (6 až 10 let) 
se s rovným počtem bodů dělily 
Natálka Havlíková a Jana Kuče-
rová, druhé a třetí místo obsadi-
la se dvěma krásnými andělíčky 
Štěpánka Konvalinková.

Ve skupině mládeže mezi 11  
a 15 lety získala nejvíce bodů De-
nisa Klöpschlová, těsně za ní se 
umístila Magdalena Konvalinko-
vá a dívčí sestavu na třetím mís-
tě doplnil Jirka Mašek.

Soutěžili také dospělí a nutno 
říci, že jejich výrobkům „výstav-
ní plocha“ bočního oltáře nepo-
stačovala. Z nich se nejvíce líbil 
anděl paní Jany Bauerové. Dru-
hé místo přiřkli návštěvníci vý-
stavy paní Vlastě Vaškové, třetí 
pak paní Marii Parýzkové.

Letošní výstava se tedy 
opravdu vydařila. Za radost  
v očích dětí i dospělých patří 
velké poděkování České biblické 
společnosti, která nám poskytla 

krásné a hodnotné ceny, jimiž 
jsme mohli odměnit ty, kdo vě-
novali svůj čas a um a neostý-
chali se své výrobky představit 
veřejnosti.

Co bude s peruckými anděly 
dál, kam odletí? Výrobky, které 
si jejich autoři nebudou chtít 
odnést domů, ale věnují je na 
dobrou věc, budou předány dob-
ročinnému obchodu Bona fide. 
Výtěžek z nich připadne litomě-
řickému Hospicu sv. Štěpána.
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Noc   Bible

Třetí ročník kontinuální četby 
z Písma v kostele Nejsvětější-
ho Srdce Páně v Praze 3 letos 
nesl prozaický název Noc Bible. 
Akce se konala 16. května 2014. 
Motivací k dalšímu biblickému 
projektu byly pro zdejší farní ko-
munitu ohlasy účastníků z pře-
dešlých dvou ročníků.

Protože na rok 2014 připadlo 
100 let od založení farnosti, byla 
volba textů docela jasná. „Zdálo 
se nám vhodné zaposlouchat se 
do celé novozákonní knihy Skut-
ků apoštolů. Skutky se kromě 
jiného zabývají prvními kroky ro-
dící se církve a působením Ducha 
svatého v srdcích prvních učední-
ků a učednic. Po knize Skutků ná-
sledoval První list apoštola Pavla 
Korinťanům, ve kterém apoštol 
Pavel jednak reaguje na různé 
problémy, se kterými se tato roz-
víjející se „farnost“ musela potý-
kat, zároveň se apoštol vyjadřuje 
k některým důležitým otázkám 
křesťanského života a vnitřního 
života církve“, shrnul celý večer 

P. Zdenek Wasserbauer, duchov-
ní správce farnosti.

Večer zahájil krátkou pro-
mluvou děkan KTF UK ThLic. 
Prokop Brož, Th.D. „Noc Bible 
zve k Písmu svatému, které ote-
vírá proto, aby se v naslouchání 
předčítanému textu člověk mohl 
otevřít Boží řeči. Proč asi Hebre-
jové sepisovali Písma, proč Cyril 
a Metoděj přeložili Evangelia, 
proč se dennodenně při liturgii 
předčítá z Písma svatého? Aby 
se člověk mohl neustále otvírat 
Boží řeči. Když Bůh mluví, člověk 
začíná komunikovat v novém 
světle, vychází po cestách víry, na 
nichž je sycen láskou. Boží řeč do 
lidského života patří stejně jako 
vzduch, voda či pokrm.“ A pak 
již následovalo šest hodinových 
bloků četby, v nichž se vystřídalo 
42 čtenářů, mnozí se ještě hlásili 
jako náhradníci. Je už tradicí, že 
jsou k četbě zváni také členové 
nekatolických církví z blízkých 
sborů. Letos se do četby zapojil 
i evangelický duchovní a redak-

tor Křesťanského magazínu M. 
Otřísal, který o Noci Bible natá-
čel pro Českou televizi reportáž.

Organizace se ujala přede-
vším mládež z farnosti, ale i další 
členové, ať už přípravou občerst-
vení, výzdobou kostela, hudeb-
ním doprovodem, fotografi ckým 
servisem, webovou prezentací 
či nočním hlídáním. Během pří-
prav farnost spolupracovala se 
sestrami paulínkami. Drobnou 
odměnu pro účastníky zajistila 
Česká biblická společnost a na-
kladatelství Paulínky.

Andrea Hýblová
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Noc   Bible
Několik ohlasů
„Moc a moc si vážím práce or-
ganizátorů a děkuji za krásnou 
atmosféru, kterou vytvořili.“ 

„Vážení a milí organizátoři, dě-
kuji za vaši práci a péči, byla 
jako i v předcházejících letech 
starostlivá a příjemná. Děkuji 
také za dárky. Jsem velmi ráda, 
že jsem se opět mohla zúčast-
nit. Je to mimořádná zkušenost. 
Srdečně vás pozdravuji a přeji 
vám všechno dobré.“

„Účastnila jsem se letos již po-
třetí. Četba v kontinuitě je pro 
mě velkým obohacením. Když 
naslouchám druhým čtenářům 
a slyším jejich důrazy, barvu hla-
su, to je pro mě dar. A zároveň 
se mohu zase já dělit mým způ-
sobem četby o svou zkušenost 
a můj prožitek“ 

„Ačkoliv jsem evangelík, tak jsem 
přišel podpořit tuto akci, aby zde 
zaznělo Boží slovo, které je živé 
i dnes, a je dobré, když se dostane 
k lidem. Je dobré, že se dostane 
k lidem i v této formě. Kdokoliv, 
kdo přijde do kostela, slyší Boží 
slovo v kontextu, nejen jednotli-
vé vytržené verše, a to mu dodá-
vá větší smysl.“
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PETER MARTIN
JEŽÍŠŮV PŘÍBĚH 
PRO MALÉ DETEKTIVY
Kniha plná detailních ilustrací přibližuje dětem dobu, 
ve které žil Ježíš, a tak jim pomáhá objevovat nejvý-
znamnější příběhy z jeho života. Malí čtenáři se při hře 
na detektivy dozvědí, jaký byl všední život ve starově-
ku, jak lidé cestovali, jedli a pracovali. Obrázky odhalí, 
co všechno se mohlo přihodit, zatímco Ježíš kázal o Bo-
žím království, a ukážou lidi, kteří se s Ježíšem potkali 
a později na setkání s ním často vzpomínali.

NOVÝ ZÁKON
ČESKÝ EKUMENICKÝ 
PŘEKLAD
Nový zákon v Českém ekumenickém překladu. Dvou-
sloupcová sazba. Měkká brožovaná vazba.

Kdo byl Jan Hus, který tak zásadním způsobem přispěl 
k formování našich dějin? Kdo byl tento horlivý kazatel 
a karatel, který se stal „úhelným kamenem“ budoucí-
ho vývoje českého náboženského hnutí? Byl Hus člo-
věkem zasaženým pýchou a nepokorou? Byl skutečně 
bludařem, kacířem, heretikem? Nebo byl obětí zlovol-
ného jednání koncilu, který byl složen ze samých zpup-
ných prelátů? Na všechny tyto otázky se pokusíme dát 
v této knize odpověď.
Autor je teolog, pedagog a duchovní Církve českoslo-
venské husitské. Svůj dlouhodobý zájem o Husův od-
kaz zúročil také jako člen Komise pro studium proble-
matiky, spojené s osobností, životem a dílem mistra 
Jana Husa při České biskupské konferenci. Vrcholem 
snah této komise bylo uznání Husa coby reformátora 
 z úst papeže Jana Pavla II. v roce 1999.

PETER MARTIN

Novinky

248 Kč

kat. č.
1813

kat. č.
1324

kat. č.
7109

79 Kč

248 Kč

www.bibleshop.cz

MARTIN CHADIMA
MISTR JAN HUS – ČLOVĚK, TEOLOG, MUČEDNÍK
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BIBLE KRALICKÁ
PÍSMO SVATÉ STARÉHO A NOVÉHO
ZÁKONA. PODLE POSLEDNÍHO 
VYDÁNÍ KRALICKÉHO Z ROKU 1613.
Bible kralická je vrcholným překladatelským dílem 
16. století a ve svém původním vydání v letech 
1579–1594 byla i mimořádným dílem knihařským.
Teologové Jednoty bratrské jedinečným způsobem 
skloubili svou hlubokou zbožnost, odvahu pro nové 
tlumočení biblické zvěsti a vynikající cit pro čes-
ký jazyk. Při své práci vycházeli z původních textů 
a podařilo se jim nově přetlumočit biblickou zvěst do 
podoby, která ani dnes neztrácí na své přímočarosti 
a jazykovém půvabu.
Toto nové vydání se vyznačuje dobře čitelnou grafi c-
kou úpravou a praktickým formátem.

JAN SOKOL | ČTENÍ Z BIBLE
Biblické oddíly ze Starého a Nového zákona, v eku-
menickém překladu, vybral a poznámkami opatřil Jan 
Sokol, který je také autorem výkladů připojených na 
konci knihy (str. 249–286). J. Sokol se také podílel na 
ekumenickém překladu Nového zákona. Knihu velmi 
citlivým způsobem ilustroval Václav Sokol.
Jako učebnici pro 2. stupeň zákl. škol, gymnázií a střed-
ních odb. škol ji doporučilo Ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy ČR a Ekumenická rada církví v ČR.
Čtení z Bible obsahuje vybrané části – vcelku více než 
desetinu – původního biblického textu v moderním 
překladu se stručnými vysvětlivkami. Jsou to části 
jednak přístupnější pro současného čtenáře, jednak 
zvláště významné i z hlediska kulturního působení. 
Zároveň se snaží ukázat celou šíři a rozmanitost biblic-
kého textu od příběhů a vyprávění přes mravní příkazy 
a právní ustanovení, prorocké texty až po lyrické básně 
z různých dob a různých prostředí, kde Bible vznikala. 
Na závěr knihy je připojeno 30 krátkých článků, které 
uvádějí do vzdáleného světa židovského a křesťanské-
ho starověku i do hlavních témat biblického myšlení.

Novinky
BIBLE KRALICKÁ

z naší produkce

kat. č.
1811

kat. č. 1209 – pevná vazba kat. č. 1210 – měkká vazba, umělá kůže

kat. č. 1211 – měkká vazba s krabičkou, kůže, zlatá ořízka

248 Kč

450 Kč 650 Kč
950 Kč
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