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Úvodní slovo

Obsah

Vážení přátelé,
po půl roce dostáváte do rukou jarní Zpravodaj
České biblické společnosti, který je tradičně věnován tak zvaným „domácím projektům“.

Obsah, úvodní slovo

2

Díky Vám, našim dárcům a příznivcům, jsme
mohli i v loňském roce věnovat nemalé prostředky
na uskutečnění mnoha dobrých děl, které jsme realizovali, nebo se na nich podíleli partnersky.

Zprávy z České
biblické společnosti

3

Česká biblická společnost je spojována spíše
s pomocí chudým zemím při překládání Bible do
domorodých jazyků. V tomto čísle vás přesvědčíme, že ani při tak složité ekonomické situaci nestagnují evangelizační projekty mnoha církví
a Česká biblická společnost se jim snaží vycházet
vstříc.
Děkujeme především Vám, protože bez Vaší pomoci a bez Vašich modliteb bychom nemohli pomáhat v takové míře a účinnosti.

Domácí projekty

4 – 11

Dny Bible

12 – 13

Novinky z naší
produkce

14 – 15

Ať Vám Bůh žehná.

Mgr. Pavel Novák
Ředitel České biblické společnosti
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Zprávy z České
biblické společnosti
Od 13. do 16. května
2010 proběhne na
pražském holešovickém výstavišti za
účasti České biblické
společnosti tradiční
knižní veletrh „Svět
knihy“

V nejbližší době
nás čeká několik
důležitých akcí.
4. května 2010 se
uskuteční každoroční
valné shromáždění
České biblické
společnosti
Všechny členy ČBS srdečně
zveme na valné shromáždění ČBS
do kostela církve Českobratrské
evangelické U Jákobova žebříku
(U školské zahrady 8, Praha 8 –
Kobylisy). Zde bude zveřejněna
výroční zpráva ČBS, která se bude
týkat především činnosti a hospodaření společnosti. Přednese ji
ředitel ČBS Mgr. Pavel Novák. Těšit se můžete také na přednášku
prof. Petra Pokorného o problematice překladů.

Na veletrhu najdete nejen náš
stánek s knihami, ale v pátek
od 11:00 h budete mít možnost
navštívit také představení nového audia CD s výběrem dramatizovaných žalmů, které vydává Česká biblická společnost
ve spolupráci s Katedrou autorské tvorby DAMU. CD se bude

jmenovat - Vidím tvá nebesa,
dílo tvých prstů. Přijďte nás
podpořit.

Poděkování - Dny
Bible 2009
Děkujeme všem, kdo podpořili každoroční sbírku na překlady v chudých zemích světa.
Díky štědrosti a modlitbám
našich dárců a příznivců byla
koncem loňského roku prostřednictvím Spojených biblických společností poukázána celková částka 1 599 852
Kč. Podpořeny tak byly nejen
projekty Ugandy, Gabunu
a Burkiny Faso, ale také Zambie a Tanzánie.
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Haiti po zemětřesení
Začátkem roku si Haiti – nejchudší
země západní polokoule – prošlo
velmi těžkou zkouškou. Následky
zemětřesení, které tehdy zasáhlo
především hlavní město, však doléhají na obyvatele stále. Sotva se
vzpamatovali ze ztráty blízkých
a střechy nad hlavou, musejí čelit
blížícím se dešťům a nedostatku
potravin.
Problémy se rozšířily po celé
zemi. Vyděšení obyvatelé postižených oblastí totiž začali odcházet
do vnitrozemí. Z klidných vesnic se
tak staly přelidněné osady, ve kte-

rých chybí práce i obživa. Haitská
vláda se navíc rozhodla omezit
mezinárodní pomoc. Což situaci
velmi komplikuje.
Zemětřesení se nevyhnulo ani
Haitské biblické společnosti, která
přišla o původní sídlo a její nový
dům byl také poničen. Řada biblických společností, včetně české, se
rozhodla tamní biblické společnosti pomoci. Jen na dva dny po ze-

mětřesení začala distribuce vody
a potravin prostřednictvím Biblické
společnosti Dominikánské republiky. Stejnou cestou směřovaly
a směřují i nové výtisky Bible ve
francouzštině, připravuje se tisk
Biblí v domorodé kreolštině.
Následující řádky poslala ředitelka Haitské biblické společnosti,
Magda Victorová, v únoru všem
biblickým společnostem, které
Haiti pomáhají a myslí ně ve svých
modlitbách.
Po zemětřesení jsme byli v šoku.
Nyní se seznamuje se situací, ve
které se Haitská biblická společnost ocitla. Nejhorší ze všeho je, že
jsme ztratili velké množství našich
přátel, lidí, kteří nás dlouhá léta
podporovali, povzbuzovali v naší
práci a dodávali nám odvahu.
Ztratili jsme jejich modlitby. Ztratili jsme také naše sousedy, kteří se

stali během let našimi přáteli. Zemřeli všichni, když se jejich dům
zřítil.
Mnozí z našich kolegů, pracovníků biblické společnosti, mají zničené domy. Ti šťastnější mají domy
jen poničené. Někteří se stále ještě
nesetkali se všemi rodinnými příslušníky.
Ale naprosto jisté je, že Bůh stál
při nás a našich spolupracovnících
v den zemětřesení. Nikdo ze zaměstnanců biblické společnosti nepřišel, jako zázrakem, o život. Jsme
šťastlivci.
Jsem přesvědčena, že jste slyšeli
mnoho příběhů a viděli mnoho
utrpení prostřednictvím médií,
zvláště televize. Jsou to naše příběhy a naše utrpení.
Chceme vám poděkovat za vaši
pomoc a za vše, co pro nás děláte.
Ať vám Bůh žehná!
Magda
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Česká biblická společnost spolupořádá 7. Mistrovství České
republiky ve znalostech Bible
V tomto roce se již po sedmé bude
konat Mistrovství ČR ve znalostech
Bible. Mistrovství je organizováno
českou pobočkou Křesťanského
velvyslanectví Jeruzalém v tradičním partnerství s Českou biblickou
společností a Biblickou jednotou.
Záštitu nad mistrovstvím opět převzal JUDr. Petr Pithart, místopředseda Senátu Parlamentu ČR. Bude
se konat v Senátu v sobotu 16. října
2010.
Mistrovství je tradičně sestává
ze tří částí: písemná část individuální, ﬁnále nejlepších tří družstev
a společenská část pro všechny
zúčastněné a hosty.
Písemná část tvoří 70 otázek.
Každá otázka má 5 odpovědí,
z nichž pouze jediná je správná.
Každý ze soutěžících odpovídá bez
pomoci ostatních a bez jakýchkoliv
pomůcek. Tato část probíhá v Jednacím sále Senátu a po odevzdání
odpovědí se všichni soutěžící dozví
jaké byly správné odpovědi. Je to
jeden z mnoha hezkých okamžiků
mistrovství, kdy radost ze správných odpovědí jedněch je střídána
s hlubokými povzdechy těch, kterým se určitá odpověď nepovedla.
Porota se mezitím odebírá k vyhodnocení odpovědí a účastníci se
odcházejí občerstvit nebo si zajdou
prohlédnout přilehlou Valdštejnskou zahradu.
Porota vyhodnocuje, která tři
družstva měla nejlepší výsledky
jednotlivců. Tato družstva postupují do ﬁnále, které se bude konat

v Rytířském sále. Za přítomnosti
všech účastníků a pozvaných hostů
pak probíhá ﬁnální část mistrovství, která je tradičně koncipována
tak, aby byla i divácky zajímavá.
Budou čteny některé verše z e Starého a Nového zákona. Na soutěžících družstvech pak je, aby co
nejdříve zjistily o jaký
verš v Bibli se jedná .
Tady již jde o týmovou
spolupráci. Jakmile některé z ﬁnálových
družstev najde správný verš, který byl čten,
dá pomocí přiděleného hudebního nástroje hlasitě najevo,
že se jim to podařilo.
A pokud družstvo
našlo verš správně, jde
jeho zástupce celý verš
přečíst pro všechny.
Porota sleduje, které družstvo má
nejlepší výsledky a vyhlásí pořadí ﬁnálových družtev.
Po vyhlášení pořadí družstev následuje předání cen. Budou to
velmi hodnotné biblické publikace
pro všechny členy ﬁnálových družstev jako vždy a členové vítězného
družstva získají moderní čtečku
elektronických knih s již nainstalovanými biblickými texty. Členové ﬁnálových družstev dostanou
diplomy a všichni účastníci mistrovství pamětní plakety.
Finále a společenská část mistrovství se budou poprvé konat
v krásných prostorách Rytířského

sálu. Těšíme se na vystoupení vynikajícího vokálního souboru Geshem a na tradiční taneční
vystoupení jedinečné židovské
skupiny Besamim. Můžeme si
s nimi zatančit a mít společně „Radost z Bible“. Pozváním k číši vína
ukončíme společenskou část.

Od samotných začátků bylo
hlavní poslání mistrovství ČR ve
znalostech Bible stále stejné:
„ Můžete si poměřit znalosti Starého a Nového zákona, ale zejména
pomůžete obrátit pozornost svého
okolí ke Knize knih. Můžeme tak
společně přispět k návratu Bible do
širšího povědomí našeho národa.“
Berte proto tento článek jako
vlídné pozvání k účasti. Více podrobností, včetně pravidel naleznete na www.icej.cz
Ing. Karel Sedláček,
ředitel 7.mistrovství ČR
ve znalostech Bible
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V květnu loňského roku podpořila Česká biblická společnost „Jarní kulturně-duchovní slavnosti“ na náměstí Míru v Praze - evangelizační akci
pořádanou komunitou Chemin Neuf. V rámci této podpory byl vytištěn
barevný program a darováno Evangelium podle Lukáše, v počtu 4 000
kusů. Tento titul vydala Česká biblická společnost přímo pro misijní
a evangelizační projekty. Program a průběh této akce shrnula pro ČBS
jedna z hlavních organizátorek – Pavla Strettiová.

Jarně kulturně-duchovní
slavnosti na náměstí Míru
A k ce je p ořá dán a p o d záštitou s ta r os tk y P r a hy 2
V květnu (11. - 14.5. 2009) Misijní
centrum Arcibiskupství pražského
ve spolupráci s Komunitou Chemin
Neuf a Apoštolskou církví (Církví
bez hranic) uspořádalo další ročník
Jarních kulturně-duchovních slavností. Od pondělí do pátku mezi
15h a 18h jsme byli přítomni na
nám. Míru v Praze před kostelem
sv. Ludmily. Pondělí a středu jsme
věnovali divadelním a pantomimickým představením, jako např.
Bratr Antonín a Děti z domu Křesťanského společenství (divadla pro
děti) a herecké duo Duřtových.
V úterý a ve čtvrtek proběhly koncerty několika žánrově rozličných
skupin, jako např. Slávek Klecandr,
Citová záležitost (rocková skupina),
sbor Besharmonie, sbor Acant, Dimenze (evangelizační skupina).
Osobně jsme oslovili asi 3500
lidí, kterým jsme měli možnost
svědčit o Bohu, nabídnout jim letáky a také evangelium podle Lukáše
(dar
České
biblické
společnosti). V programu byla dále
škola tanců a slovo o lidských hodnotách, smyslu života, existenci
Boha a společenství církve. Pro-

gram proběhl ve spolupráci s kanadskou evangelizační skupinou.
Průvodní slovo měl P. Kamil Novák
a pastor Stanislav Bubík (Apoštolská církev – Sbor bez hranic).
Mimo tento program bylo
možné shlédnout v kostele sv.Ludmily výstavu ´Stvořeni k obrazu
Božímu´. Pro děti byl po celou
dobu akce připraven dětský koutek, plný různých aktivit (malování
na chodník, hry zručnosti). Lidé se
mohli zdarma občerstvit a dostat
informace o různých programech
a aktivitách zaměřených na práci
s dětmi, mládeží a manželskými
páry.
Souběžně běžel program v kostele sv. Ludmily (řeckokatolické
zpěvy apod.), kde byla nabídnuta
neustálá duchovní služba – příležitost k duchovním rozhovorům. Večerní program probíhal střídavě
v kostele, v Kavárně sv. Ludmily
a také v nedaleké Kavárně Illusion,
jednalo se o koncerty a evangelizační večery. Cílem akce bylo přijatelným způsobem otevřít lidem
cestu k Bohu.
Pavla Strettiová
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Beneﬁce na podporu
stavby nového kostela
Církev bratrská uspořádala na
sklonku loňského roku v Litomyšli
beneﬁční bazar na podporu stavby
nového moderního kostela podle
projektu ing. arch. Fránka. Česká
biblická společnost věnovala za
tímto účelem řadu, především,
dětských knih.
Modlitebna Církve bratrské se
nachází ve vile blízko vlakového
nádraží. Sál však přestal před několika lety kapacitně vyhovovat.
Vedení sboru se proto rozhodlo,
pro vystavění nové modlitebny kostela - na zelené louce.
Martina Soukupová, která beneﬁční bazar organizovala, nám
poslala nejen zprávu o průběhu,
ale také poděkování.

SEDMSET LIDÍ NA
BENEFIČNÍM PRIMA
BAZARU
Letošní ročník této prodejní beneﬁční akce na podporu stavby nového kostela v Litomyšli překonal
ten loňský hned téměř třikrát. Navštívilo jej téměř 700 lidí, kteří nakoupili dárkové, dekorativní
i užitné zboží za více než 61 tisíc
korun. Hned první prodejní den se
v pokladně nashromáždilo přes 25
tisíc korun. A co všechno tu tedy
bylo k mání? Živé pokojové květiny, gramodesky a cédéčka,
hračky, obrazy, nářadí, roboty,
žehličky, odšťavňovače; ale i koberec, peří, kompletní Alois Jirásek
vázaný v kůži či digitální fotoaparát. Kromě tradičního vánočního
zboží, jako byly domácí zdobené
medové perníky, adventní věnce či

svícny však tentokrát byla možnost nakoupit i zboží úplně nové:
knihy, svíčky, sypané čaje nebo
např. dětské stavebnice, které za
účelem prodeje věnovalo několik
společností. Velmi děkujeme všem
dárcům i dobrovolníkům, kteří pomáhali s organizací celé beneﬁce
a všem návštěvníkům. Více fotograﬁí a další informace
o chystaných akcích najdete
na www.novykostel.cz.
Vážený pane řediteli,
ráda bych Vám za všechny
své blízké spolupracovníky na
projektu stavby nového kostela ještě jednou znovu poděkovala za Vaše věnované
knihy. Použili jsme pro prodejní beneﬁční akci Prima
Bazar, jak bylo původně zamýšleno. Patřily mezi zboží,
které bylo ihned prodáno. Pomohli jste nám k tomu, aby akce
dopadla co nejlépe.
Stavba kostela dále pokračuje,
nyní se jedná o způsobu a formě
zasklívání skleněných ploch. Ačkoliv kostel bude hotový až příští rok,
první bohoslužba se na staveništi
uskuteční již letos, 25. prosince
2009.
Jsme za Vaši podporu opravdu
vděčni. Ještě jednou děkujeme
a přejeme Vám Boží požehnání do
dalších dní.
S přáním všeho dobrého,
Martina Soukupová
Stavební tým
www.novykostel.cz
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Bible ve velkém
písmu – další díly
Na podzim roku 2009 vydala Česká biblická společnost další tři díly „Bible ve velkém písmu“. Tato řada
je určena všem, pro něž je četba běžného textu obtížná. Nově bylo vydáno Evangelium podle Lukáše,
Evangelium podle Jana, Skutky apoštolů, Zjevení Janovo a také všechny Listy. Text Nového zákona je tedy
nyní kompletně k dispozici ve čtyřech samostatných svazcích.

Žalmy – audio CD
Katedra autorské tvorby a pedagogiky DAMU ve spolupráci
s Českou biblickou společností
připravují nové audio CD s výběrem dramatizovaných žalmů. CD
se bude jmenovat - Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů..., s podtitulem: Výběr starozákonních
básní v Českém ekumenickém
překladu. Představeno by mělo
být na knižním veletrhu Svět
knihy v květnu 2010 v Praze.

Kniha žalmů patří k nejoblíbenějším částem Bible. Po celá
staletí lidé četli žalmy ve chvílích
radosti, ale i těžkostí. Žalmy byly
a jsou zdrojem útěchy, inspirace
i povzbuzení. Takovou inspirací
se staly také současným i bývalým studentům Divadelní akademie múzických umění. Ti v sobě,
na popud České biblické společnosti, našli odvahu k dramatizaci
několika žalmů. Na tomto pro-

jektu intenzivně pracují již více
než rok a žalmy je zcela pohltily.
K projektu přistupují s velkým
respektem a neuvěřitelnou zodpovědností.
Česká biblická společnost by
ráda nabídla toto CD zejména
čtenářům Bible ve velkém písmu,
ale nejen jim. Věříme, že se díky
působivé dramatizaci stane toto
CD zdrojem zamyšlení a hlubokým duchovním zážitkem.
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Nový zákon ve formátu
mp3 slouží církvím
Před rokem jsme vás informovali o připravovaném zpřístupnění dramatizovaného textu Nového zákona pro potřeby církví.
Od té doby realizovala Česká biblická společnost ve spolupráci s mnoha církvemi několik desítek takových projektů, jejichž výsledkem je
existence několika desítek tisíc kusů CD, které
jsou určeny pro evangelizační a misijní projekty
církví. Církve pouze přispějí na výrobní náklady
a mohou pak „svá“ CD rozdávat. Tato CD však
nesmějí být používána ke komerčním účelům.
Vyjímkou není ani speciální potisk. Každá církev tak může mít CD se svým vlastním potiskem. Díky formátu MP3 se vejde celý Nový
zákon na jedno CD.

Biblenet.cz plně
obnoven
Rovněž slibovaný Biblenet se podařilo zprovoznit. Přesto, že nebyla k dispozici vhodná data,
připravila Česká biblická společnost vlastní verzi
internetového vyhledávače v Bibli a pro tuto příležitost byl také vytvořen „paratext“, který je
vhodný k exportování dat.
Na stránkách www.biblenet.cz tak můžete vyhledávat v Bibli podle pojmů – konkordance,
otevřít požadovanou biblickou knihu, či kapitolu, nebo najít konkrétní pasáž biblického
textu. V současnosti lze takto vyhledávat v textu
Českého ekumenického překladu. Připravujeme
další vylepšení a zpřístupnění. Podle ohlasů, kterých se nám dostává mělo toto dílo velký smysl.

9
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Podpora misie a
evangelizace církví Kopretina
tzv. „krabicovým – centrum
prodejem“ pro rodiče s dětmi
úspěšně pokračuje
Již třetím rokem nabízí Česká biblická společnost
vhodné tituly ze své produkce a distribuce na misijní a evangelizační projekty. Krabicový prodej je
určen pouze pro církve (farnosti, sbory), které si
mohou odkoupit nabízené knihy za režijní ceny.
Podmínkou je zakoupení celé krabice v originálním balení, tedy tak jak přijde z tiskárny.
Na základě značného ohlasu byl seznam titulů
i v tomto roce aktualizován a doplněn o novinky.
Dalším zlepšením je objednávkový formulář,
který je možné vyplnit přímo na webových stránkách www.dumbible.cz, v sekci obchod. Věříme,
že se nabízené knihy a Bible stanou účinným nástrojem evangelizace v naší zemi.

Kopretina je název centra pro rodiče s dětmi ve
Žďáře nad Sázavou. Toto centrum navštěvují rodiče společně se svými dětmi.
Jeho smyslem je předcházet sociální izolaci rodičů na mateřské a rodičovské dovolené. Centrum
nabízí rodičům a jejich dětem vzájemná setkávání
s dalšími rodiči a dětmi předškolního věku, organizuje společné programy, akce a aktivity, výtvarné dílny a v neposlední řadě také poskytuje
poradenskou činnost. Maminky i tatínkové se zde
mohou podělit o své zkušenosti a starosti s ostatními rodiči, děti získají kontakt s vrstevníky.
Centrum je budováno na křesťanských základech,
otevřeno je však všem zájemcům.
Česká biblická společnost darovala Kopretině
knihy pro děti a dětské Bible.
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Další Bible do věznic
Spolupráce s Vězeňskou duchovenskou péčí pokračuje i v letošním roce.
Po speciálních Nových zákonech pro vězně a velkoformátových Biblích
pro kaple ve věznicích daruje Česká biblická společnost každoročně několik desítek Biblí pro potřebu vězeňských kaplanů a vězňů. V letošním
roce je to bez mála 150 Biblí v Českém ekumenickém překladu.

Večery v kavárně
Misijní centrum a Komunita Chemin Neuf pořádaly v loňském roce cyklus interaktivních besed v
centru Prahy – v kavárně U sv. Ludmily na náměstí
Míru. Program měl výrazně misijně ekumenický
rozměr. Mezi přednášejícími se objevil např. Daniel Kvasnička, kazatel Církve bratrské; Karel
Skála, prozaik a moderátor; P. Kamil Novák a další.
Tyto besedy byly otevřeny všem hledajícím, jejich součástí byla soutěž o ceny. Právě do této
soutěže věnovala Česká biblická společnost 8
různých Biblí.

Čtení 24 v Uherském Brodě
Od pátku 22. 5. do soboty 23. 5. 2009 vrcholil v kostele v Uherském Brodě projekt Bible24. Šlo o 24
hodin trvající četbu Božího slova (téměř celého Nového zákona s vynechávkami v apoštolských listech a
v Knize Zjevení). Celému projektu předcházela dlouhodobá organizační příprava.
Vystřídalo se zde celkem 198 čtenářů. Čtenáři se
zapisovali přes internet, další byli osloveni. 24 hodin
bylo rozděleno mezi děti, jejich rodiče a učitele, mládež, seniory a čtenáře z okolí a hosty. Nemladší z nich
byli žáci 4. Třídy, nejstarší čtenáři měli přes 80 let.
Mezi „nejvzdálenější“ účastníky patřil ing. Peter
Vojtko z Humenného na východě SR a řeholní sestra
Isidora Peréz ze Španělska (působící v pražské komunitě Dcer sv. Pavla). Po telefonu se do četby mohla
zapojit také jedna mladá nemocná dívka. Četbu doprovázely hudební vstupy (vždy na závěr hodiny
četby). Kostel byl po celou dobu otevřený, čtená slova
bylo slyšet i venku na náměstí před kostelem. K překvapení organizátorů nebyl prázdný ani v nočních
hodinách, překvapující byla účast ze všech věkových
kategorií i mezi posluchači. Podle reakcí čtenářů, posluchačů, těch, kteří sledovali internetový přenos, i
náhodných návštěvníků, celý projekt zasáhl každého

z nich. Během soboty a nedělního dopoledne byla prodávána různá vydání Bible a další knihy s biblickou tematikou. Zájem o ně potvrdil touhu číst a rozumět
Písmu svatému.
Při závěrečné mši svaté byli vyhlášeni vítězové doprovodné výtvarné soutěže Můj oblíbený biblický příběh/postava. Česká biblická společnost věnovala do
této soutěže dětské Bible a knihy pro děti a mládež.
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Dny Bible 2010
I v letošním roce připravujeme podzimní sbírku „Dny
Bible“, z jejíhož výtěžku budou ﬁnancovány biblické
projekty chudých zemích. Osmnácté Dny Bible podpoří dva překladatelské projekty do domorodých afrických jazyků a tisk Biblí.
Prostřednictvím Spojených biblických společností
byla přislíbena podpora překladatelským pracem
v Angole a Ghaně. Budeme spoluﬁnancovat také tisk
Biblí v kreolštině pro Haiti. Pokud se podaří, stejně
jako vloni, shromáždit více prostředků, podpoříme
také překladatelské projekty v Malawi a Sierra Leone.
Krátce vám chceme tyto země představit. Více informací nejen o zemích, ale zejména o tamních biblických společnostech, uskutečněných projektech
i projektech, které bychom rádi podpořili, se dozvíte
z podzimního čísla Zpravodaje České biblické společnosti. V tomto čísle vás také bude informovat o průběhu a výsledcích Dnů Bible 2009.

Angola
je africkým státem, který nejdete na jihu Afriky u pobřeží Atlantiku. Hlavním městem je Luanda. Od 15.
Století byla země kolonií Portugalska, dnes je samostatnou republikou. Kromě oﬁciální portugalštiny
mluví domorodci různými bantuskými jazyky, převládají zde tři hlavní etnické skupiny – Ovimbundu,
Kimbundu a Bakongo. Poměrně velkou menšinu
tvoří kmeny „Křováků“ na jihovýchodě země.
Většina země leží na vnitrozemské náhorní plošině, ve výšce kolem 1500 metrů nad mořem. U poAngola

břeží a na severozápadě Angoly se rozprostírají
nížiny.
V roce 2002 byla ukončena, čtvrt století trvající,
občanská válka a země se od té doby stabilizuje. Její
nerostný potenciál je velký, kromě ropy byly nalezeny
také zdroje zlata a diamantů. Díky těmto skutečnostem se válkami zdevastovaná ekonomika pomalu
zvedá. Většina obyvatel se živí tradičním zemědělstvím, ovšem k potravinové soběstačnosti Angoly to
v současné době nestačí.
Česká republika se snaží této zemi dlouhodobě
pomoci právě v rozvoji a zefektivnění zemědělství.

Ghana
je západoafrickým státem, který také leží při pobřeží Atlantského oceánu, ovšem severněji, v Guinejském zálivu. Hlavním městem je Accra.
S Angolou má Ghana společného kolonizátora –
Portugalce. Ti však byli po válečném konﬂiktu
vyhnáni Brity a od roku 1901 se tak země octla pod
britskou nadvládou. V současné době je Ghana samostatnou parlamentní republikou. Kromě úřední
angličtiny se zde mluví více než 50 jazyky a nářečími.
Většinu země tvoří nížiny, pohoří se nacházejí
spíše na severu. Na řece Volta leží stejnojmenná přehradní nádrž, patřící k největším na světě. V této
souvislosti pak jistě nepřekvapí fakt, že Ghana je
především zemí zemědělskou, která vyváží kakao,
kokos, ananas, kávu a další plodiny.
Ghana
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Dny Bible 2010
Ghana

Haiti

kreolština. Potravinově je země nesoběstačná, vyváží
kávu a kakao. 80% obyvatel žije pod hranicí chudoby.

Haiti
Haiti

je nejchudší zemí západní polokoule. Leží v Karibiku
v souostroví Velké Antily. Jediným sousedem je Dominikánská republika, která leží na témž ostrově, zvaném Hispaniola. Hlavním městem je Port-au-Prince, proslulé
díky nedávné přírodní katastrofě. Ostrov byl objeven
Kryštofem Kolumbem, ten ho také nazval „Malým Španělskem“ – latinsky Hispaniola. Ostrov se stal španělskou
kolonií a původní obyvatelé (Indiáni) byli již v 16. století
vyvražděni. Na severozápadě ostrova se v 17. Století usadili francouzští piráti a ostrov tak dostal dva kolonizátory. Další historie ostrova je již historií dvou odlišných
držav, později samostatných zemí. Za zmínku stojí ještě
okupace Haiti USA v letech 1915 -1934. Země je zmítána
politickou nestabilitou a střídáním diktatur. Od roku
2004 je Republika Haiti pod dohledem OSN.
Oﬁciálními jazyky jsou francouzština a haitská

Angola
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Novinky z naší produkce

UKÁZKA SAZBY

ABC Křesťanství | David Winter

Další titul z řady „ABC“ přehledně zpracovává témata o původu křesťanství a popisuje základy křesťanské víry a její prožívání. Stručně nahlíží do dějin křesťanství a podává přehled o křesťanských církvích
současnosti. Kniha nevyžaduje předchozí znalost tématiky. Obsahuje barevné ilustrace, reprodukce, fotograﬁe a mapy.

Bible do nepohody
vytištěná na voděodolném papíře obsahuje
Nový zákon v Českém ekumenickém překladu. Speciální obálka, stránky i vazba zaručují odolnost vůči nepříznivému počasí
i drsnějšímu zacházení. Opatřena dárkovou
krabičkou je vhodnou pozorností pro milovníky vodní, horské i pěší turistiky.

PŘIPRAVUJEME
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Novinky z naší produkce
Malé úvahy | Jindřiška Kubáčová
Malé úvahy jsou knihou drobných zamyšlení, ve kterých Jindřiška
Kubáčová předkládá čtenáři svůj pohled na problémy a nedostatky
dnešního světa. Ve svižně psaných úvahách hledí autorka do budoucnosti s odhodláním ke každodenní práci na sobě a na svém bezprostředním okolí, kterou je možné tento svět změnit k lepšímu.
Hlavním tématem Malých úvah jsou hodnoty, o které je třeba pečovat, vlastnosti, které nemají být opomíjeny a nešvary, které nemají
být bezmyšlenkovitě tolerovány.

Průvodce Biblí
Průvodce Biblí (�e Lion Handbook to the Bible) si získal díky třem
milionům prodaných výtisků v téměř 30 jazycích a opakovaným revidov ným vydáním výjimečnou pověst jedné z nejlepších a nejsrozumitelnějších příruček pro studium největšího bestselleru všech
dob - Bible. První české vydání této úspěšné knihy, kterou vydala
Česká biblická společnost v roce 2004 je již téměř rozebrané. Druhé
české vydání knihy v měkké vazbě s praktickými chlopněmi a v menším příručním formátu proto vychází vstříc všem, kteří si knihu
zatím neměli možnost pořídit.

UKÁZKA SAZBY

Rodinná encyklopedie Bible

Tato kniha poskytuje stručný a poutavý úvod do biblických příběhů. Chronologicky uspořádané
a bohatě ilustrované kapitoly obsahují přehledné mapy, srovnávací tabulky a popisky. Přibližují
tak dnešnímu čtenáři obraz starozákonní i novozákonní doby a uvádějí jej do historického, geograﬁckého a sociálního pozadí Bible.
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