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Úvodní slovo
Milí přátelé,
dovolte mi, abych Vám jménem České biblické společnosti poděkoval za Vaši podporu misijních a evangelizačních projektů, kterým se
snažíme 22. rokem pomáhat doma i ve světě.
Prostřednictvím Spojených biblických
společností jsme díky Vaší štědrosti podpořili
v roce 2013 překladatelské projekty v Eritreji,
Botswaně, Libérii, Malawi, ale také v Tanzanii a Mosambiku částkou 1 624 305 Kč. Další
prostředky jsme využili na podporu realizace
ekumenických, evangelizačních a charitativních projektů v naší zemi.
Nepřestávám žasnout nad nasazením našich partnerských organizací, které s obětavostí přijímají bezdomovce, vězně, alkoholiky, závislé na drogách, věnují se dětem,
o které nemají zájem rodiče, vystupují proti
nabídkám hazardních her, starají se o postižené nebo seniory. V dnešní době, poznamenané
krizí manželství a rodiny, připravují setkání
a programy pro matky s dětmi, dovolené pro
celé rodiny, rodinné a manželské poradenství.
Mnohé z těchto nadací, občanských sdružení,
charit, diakonií, křesťanských center a dalších jsou zaštítěny církvemi, hnutími, řády,
jednotlivými farnostmi nebo sbory.
Česká biblická společnost je hrdá na to,
že se může podílet na tolika smysluplných
projektech. O některých z nich se dočtete
v tomto Zpravodaji. Nadále podporujeme
dlouhodobé projekty, mezi které patří například spolupráce s Vězeňskou duchovenskou
péčí, organizátory biblických výstav, soutěží,
čtení a evangelizací.
Tuto službu bychom nemohli vykonávat
bez trvalé přízně a podpory jednotlivců. Pokud je tedy v jednotlivých článcích tohoto
Zpravodaje o podpořených projektech děkováno České biblické společnosti, patří tyto
díky především vám.
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Zprávy z České
biblické společnosti
Pozvánka na valné
shromáždění ČBS

V úterý 29. dubna 2014 se
uskuteční každoroční valné
shromáždění České biblické
společnosti.
Všechny členy ČBS srdečně
zveme na valné shromáždění 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 společnosti. Zprávu přednese ředitel ČBS
Mgr. Pavel Novák.

Knižní veletrh

Od 15. do 18. května 2014
bude na Výstavišti v Praze Holešovicích za účasti České biblické společnosti probíhat 20.
mezinárodní knižní veletrh
Svět knihy.

Tématy letošního veletrhu
jsou: Čteme jedním dechem II.
- Fantasy & Sci-fi;
Kolik podob má kniha? a Odraz historie v literatuře.
Česká biblická společnost
zde tradičně představí své novinky. Těšíme se na vás v levém
křídle Veletržního paláce ve
stánku L811.

Poděkování - 21.
Dny Bible - Dny
Bible 2013

Děkujeme všem, kdo podpořili dvacátý první ročník
sbírky na překlady v chudých
zemích světa.
Díky štědrosti a modlitbám

Přehled počtu dokončených biblických
překladů z celého
světa

našich dárců a příznivců
byla koncem
loňského roku
prostřednictvím
Spojených biblických společností poukázána
jednotlivým biblickým společnostem celková částka 1 624 305
Kč. Podpořeny tak mohly být
všechny překladatelské projekty,
na které jsme se zavázali přispět.
Konkrétně se jednalo o projekty
biblických společností: Eritreje,
Botswany, Libérie, Malawi, ale
také Tanzanie a Mosambiku.
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UBS (Spojené biblické společnosti) zveřejnily počet dokončených překladů biblických textů k 31. 12. 2012. Ke
zmíněnému dni je na celém
světě:
- 484 překladů celé Bible
- 1257 překladů
Nového zákona
- 810 překladů některých
částí biblického textu
(např. Kniha Žalmů)
Z celkového počtu asi 7000
jazyků tedy má 2551 jazyků Bibli nebo část biblického textu ve
vlastním překladu.
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ve znalostech Bible
Mistrovství ČR ve znalostech Bible se pořádá
již od roku 2000. Jeho
hlavním posláním je obrátit pozornost okolí ke
Knize knih. Chceme tak
přispět k návratu Bible
do širšího povědomí našeho národa.
Od roku 2000 se konalo sedm mistrovství,
přičemž posledního se
účastnily týmy z Holandska a Slovenska. Položily
se tak základy pro budoucí evropské mistrovství, které se uskuteční
31. května 2014 v prostorách Senátu Parlamentu
ČR.
Evropské
mistrovství ve znalostech Bible
je soutěží čtyřčlenných
družstev. Družstva mohou být složena ze členů
jednoho sboru či farnosti, ale také ze členů
s odlišnými místy bydliště, z různých sborů či
farností. To znamená, že
i denominačně mohou
být družstva smíšená.
Minimální věk účastníků je 16 let. Dopolední
část mistrovství je písemná. Každý soutěžící
obdrží soubor 70 otázek
vytvořený dle Českého
ekumenického překladu
Bible. U každé otázky je
uvedeno pět odpovědí,
z nichž jen jediná je
správná.
Více informací, nejen
o přihlášení, najdete na
webových stránkách Evropského mistrovství.
www.bibleprague.cz
Zpravodaj České biblické společnosti

5

1 / 2014

Bible bez hranic – pilotní projekt 90
Nelson Mandela: „Mluvíte-li s člověkem jazykem, jemuž rozumí, vnímá vás
hlavou. Avšak mluvíte-li s ním jeho rodnou řečí, vnímá vás srdcem.“
Základním předpokladem pro
pochopení biblických textů je
pro neslyšící překlad do českého
znakového jazyka. Jde dokonce
o jediný přirozený komunikační
prostředek rodilých neslyšících,
v případě neslyšících rodin jde
o jazyk rodný. Český jazyk je pro
rodilé neslyšící cizím jazykem - gramaticky, strukturálně i psychologicky velmi odlišným. Vzhledem
k obsahu biblických textů nejde
o exegezi textu, ani o jeho zjednodušení, ale o překlad z hebrejštiny
a řečtiny do češtiny, která svojí
úrovní odpovídá jazykové úrovni
znalosti češtiny jako cizího jazyka
– tedy češtiny pro neslyšící. Konečným výstupem překladu jsou
jednotlivá videa s textem v čes-

kém znakovém jazyce, doplněná
animací a ilustracemi.
Tento projekt vznikl na základě akutních potřeb nejen neslyšících osob, ale také odborníků
z řady neziskové sociální sféry
(autor a koordinátor projektu:
Mgr. Gabriela Kocmichová), ze
strany pedagogů a z řady dalších
odborných pracovišť na celostátní úrovni (UK Praha: PhDr. Romana Petráňová, Ph.D. a MU Brno:
PhDr. Petr Peňáz). Otevírá se tak
meziuniverzitní celorepubliková
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spolupráce na společném projektu, vedená Teologickou fakultou
Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích (ThLic. Adam Mackerle, Th.D. a ThLic. Július Pavelčík, ThD.)). Projekt je výjimečný
nejen svým cílem a posláním, ale
i složením pracovního týmu.
V týmu se nacházejí kromě
akademických odborníků odborníci z praxe a vybraní neslyšící
z České republiky, kteří se pod
supervizí a zpětnými korekturami teologů a lingvistů a za spolupráce tlumočníků do českého
znakového jazyka podílejí na překladech textů. Zahraniční praxe
ukazuje, že angažovanost komunity neslyšících je jedním z nejdůležitějších momentů úspěšnosti
celého projektu.
Překlady textů
do vizuálně-prostorového jazyka jsou složité,
někteří neslyšící
členové překladatelského týmu
absolvovali průpravu ve školících centrech pro
překladatele společností DOOR
International Visions a The Committee of International Cooperation for Bible
Translation in Sign Languages
(CICBTSL). Během překladu bude
přirozeně docházet k rozvoji terminologické soustavy neslyšících
překladatelů. Nově vzniklé znaky
jsou zaznamenávány a multimediálně zpracovávány do Výkladového slovníku českého a českého
znakového jazyka v rámci projektu střediska Teireisiás (MU Brno).
V České republice neexistuje žádný výukový materiál z oblasti teologie a etiky pro neslyšící – projekt tak zaplňuje velkou mezeru

i ve vzdělávání. Jihočeská univerzita použije jako základ pro videa
ve znakovém jazyce, pro texty
a animace webové rozhraní – hybridní knihu 3.0., která byla vyvinuta na půdě Masarykovy univerzity
v Brně a která je určena studentům se specifickými vzdělávacími
potřebami. Rádi bychom společně upravili design této technické
inovace, aby dokázala kompenzovat krásná vydání Písma svatého
v tištěné podobě. Díky možnostem multimédiální tvorby dochází
k přirozené integraci neslyšících,
protože je zcela běžné používání
vizuálních výukových materiálů
a komunikačních prostředků pro
většinovou společnost (Skype,
videochat, instruktážní návody
ve formě videí, mobilní telefony
s kamerou aj.). Tento vývoj kladně
ovlivňuje kulturní a jazykové sebeuvědomění komunity neslyšících
(podporuje myšlení, kreativitu
a rozvoj společenství) a přijetí
jazykové identity a kultury neslyšících jako menšiny společností
většinovou.
Poděkování patří České biblické společnosti za dar, který je
pro projekt velmi prospěšný: překlady Bible i populárně naučná
literatura s biblickou tematikou,
která usnadní práci nejenom teologům, ale i samotným neslyšícím, kteří potřebují k překladu
mnoho obrazového materiálu.
Mgr. Gabriela Kocmichová
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Ve Strakonicích zorganizovali
biblickou výstavu
Ještě jednou vám chceme moc poděkovat za vaši podporu naší výstavy o Bibli.
Ve dnech 21. až 30. března se ve
Strakonicích uskutečnila velmi zajímavá výstava s názvem
Bible, kniha 21. století. Na výstavě se objevily výtisky velmi
vzácné, které jsme měli zapůjčené převážně ze soukromých
sbírek. Naproti tomu byly k vidění i knihy novější, s těmi nejaktuálnějšími překlady. Velkou
pozornost na sebe upoutala
mimo jiné i tzv. Bible do nepohody. Jedná se o knihu, která je
voděodolná. Proto vhodná na
čundry, na vodu apod. Na své si
přišly také děti. Na výstavě byly
k vidění nejrůznější výtisky
dětských Biblí. Pro dětské ná-

vštěvníky byly připraveny také
kvízy, které měly prověřit jejich
znalost Bible. Po správném vyluštění následovala odměna.
Myslím, že se tato výstava velmi zdařila. Jsme moc rádi, že
jsme mohli v období Velikonoc
poukázat na tuto pozoruhodnou Knihu, Knihu, která je tolik citována, tolik překládána.
Obsah této knihy změnil už
miliony životů. Jsme vděčni, že
změnil i ty naše.
S pozdravem
kurátor výstavy
Pavel Gerčák
CBH Strakonice
(Církev bez hranic)

Zpravodaj České biblické společnosti
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Práce na Šestidílce
Koncem roku 2013 dokončila
redakce České biblické společnosti předběžnou digitalizaci hlavního biblického textu
i rozsáhlého poznámkového
aparátu kralické „Šestidílky“.
V současné době probíhají textové „předsazební“ korektury
a revize přepsaného materiálu pod odborným vedením dr.
Dittmanna, významného znalce Bible kralické. Dokončuje se
finální grafická podoba celého
díla. V následujících měsících
bude probíhat samotná sazba
a stránkové korektury.
Toto první kompletní vydání s původními poznámkami
a v jednom svazku se vyznačuje moderní a dobře čitelnou
grafickou úpravou. Publikovaný text je přepisován podle pravidel konzultovaných
s předními českými bohemisty
a splňuje kritéria odborné edice, zachovává některé jazykové
zvláštnosti a odchylky od dnešního i dobového úzu, které byly
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v pozdějších edicích často
odstraněny. Podává tak
velmi zajímavé svědectví
o období ustalování českého pravopisu. Edice
však zároveň vychází
vstříc dnešnímu laickému čtenáři – provádí základní úpravu pravopisu
(např. g → j, w → v), takže
je velmi dobře čitelná každému, kdo zná text Bible
kralické z r. 1613. Publikace původních poznámek
i porovnání hlavního
biblického textu kralické
„Šestidílky“ a „Jednodílky“ z r. 1613
tak nabízejí
pro Písmáka
nová dobrodružství.
Česká
biblická společnost si velmi
váží možnosti pracovat
na takto významném díle
a jeho zpřístupnění současnému čtenáři. Kralická bible

s poznámkami
v tomto roce.

vyjde

ještě
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Církev bratrská v Litomyšli
ČBS je dlouhodobým partnerem beneﬁčních akcí Církve bratrské v litomyšlském Novém kostele. V roce 2013 jsme touto cestou podpořili beneﬁční bazar pro vzdělávání v keňském Nairobi, letos podpoříme bazar pořádaný pro pobočku organizace Naděje v Litomyšli.
11. 11. 2013

Moc vás zdravím z Litomyšle a posílám Vám
poděkování za Vaši vstřícnou pomoc.
Vážíme si Vaší důvěry a snažili jsme se ji nezklamat.
Martina Soukupová
Ze srdce bych vám chtěla poděkovat za
Vaši laskavou podporu realizace podzimního dobročinného bazárku v Novém kostele
v Litomyšli. Potvrdilo se, že takové akce mají
v našem městě teď smysl. Navíc mohou mít
– především díky partnerům, jako jste Vy –
také významný charitativní přesah.
Ing. Jana Kašická

18. 2. 2014

Ležíme stranou větších měst. Často je pro
sociální služby v našem regionu těžké sehnat
větší partnery, komunitní akce jsou jedním
z nástrojů, jak získat pozornost veřejnosti
a představit jim potřeby slabších spoluobčanů.
Letošní jarní ročník nám obzvláště leží na
srdci – je věnován Naději. Postupně v Naději opravujeme střechu, izolaci a vyměňujeme
některá okna.
Martina Soukupová

Zpravodaj České biblické společnosti

9

1 / 2014

Projekt Vezmi a čti
Projekt brněnské diecéze nazvaný „Vezmi a čti“ získává další rozměr. Od neděle
6. října pokračuje dvouletým projektem - Vezmi a čti celou Bibli. Česká biblická
společnost poskytla pro tento účel audio nahrávku Nového zákona a text Českého ekumenického překladu. Přemýšleli jste někdy o tom, že byste si rádi přečetli
celou Bibli, a neměli jste na to zatím čas nebo dostatek odvahy? Můžete se nyní začíst společně se čtenáři Bible v brněnské diecézi.
Proč vůbec chtít nějaký plán
čtení Písma? Bibli lze samozřejmě číst různými způsoby –
ideální je ta metoda,
která mě nejvíce
obohacuje. Určit si k četbě
pravidelný
čas je dobré předsevzetí,
zkušenost
však ukazuje, že je
velmi těžké nalézt
způsob, jak
přečíst
celou Bibli a jak
v tomto úmyslu
vytrvat. Výhoda plánu
spočívá právě v tom, že
nás donutí k věrnosti
a vytrvalosti. Lépe
řečeno – je to
dobrá pomůcka,
která může motivovat k soustavné
četbě
Písma dotažené až do konce,
k četbě Písma vedené nikoli náhodou
a namátkou, ale podle
určitých hledisek, umožňujících plastičtější a ucelenější pohled na biblické poselství. Plán
usnadní přečtení celé Bible, a
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to včetně deuterokanonických
knih. Plán četby je uspořádán
s ohledem na hledisko chronologické, exegetické a pastorační.
Starozákonní čtení střídá
četba z Nového zákona, v jehož světle se díváme na Starý
zákon. Tak např. Genesis střídá
Evangelium podle sv. Marka,
které tvoří jádro a počátek novozákonní zvěsti. Následuje list
Židům, který nám očima Nového zákona přibližuje význam
starozákonních
liturgických
pravidel obsažených v Levitiku.
Skutky apoštolů předkládají dějiny novozákonního lidu, navazující ovšem na dějiny lidu starozákonního. List Galaťanům
ukazuje základ křesťanského života – důležitou roli víry.
Z ní pak mají plynout
skutky, jak podtrhuje
následující
Deuteronomium.
Rozpis se snaží
nabídnout
rozmanitost, která by narušila
dlouhé pasáže historických knih. Proto
jsou starozákonní knihy
prokládány novozákonními
spisy, po částech se čtou knihy mudroslovné a žalmy, opět
střídány novozákonními spisy

a proroky. Bezprostředně za sebou jsou naopak uváděny listy
napsané stejnému adresátovi,
aby vynikla jejich obsahová podobnost.
Z praktických důvodů je každý sedmý den četby vyhrazen
času na reﬂexi a rovněž na závěr
každého měsíce je ponecháno
několik dnů volna. Ať
už k hlubšímu zamyšlení nad dosud přečteným,
anebo třeba
k
dohnání
skluzu, který by jinak
mohl odradit od dalšího čtení.
Přáním
autora a cílem tohoto plánu je, aby se Boží
slovo stalo naším
opravdu každodenním
pokrmem.
 Na

webových stránkách
www.vezmiacti.cz se každý
den ráno objeví daný biblický úryvek pro příslušný den
(podle ČEP – Českého ekumenického překladu). U textů Nového zákona si můžete
poslechnout četbu biblické-
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úspěšně pokračuje

ho textu v podání předních
českých umělců. Text ČEP
i nahrávky jsou publikovány
s laskavým svolením České
biblické společnosti.
 Na webových stránkách www.
vezmiacti.cz najdete ke stažení rozpis četby celé Bible během dvou let ve
dvou variantách:
a) rozpis četby
na každý den
– s volnými
nedělemi a
posledními
dny v měsíci
na doplnění
nepřečteného;

Jsme stále v silném tichém
spojení s dalšími čtenáři, kteří ten den čtou stejné čtení
jako my, což dává vnitřní
podporu – nejsem v tom
sám. Můžeme se podporovat vzájemnou vytrvalostí i modlitbou.
I v případě, že se na
nějaký čas zastavím
na místě, můžu se
později k biblickým
poutníkům opět přidat
a podle vlastní libosti
dohnat, co zameškám.
Ať už to bude jakkoli, určitě si mohu z četby
Bible odnést moudrost a sílu
pro každý den.

b) souhrn četby na příslušný
měsíc – s možností číst libovolně během daného měsíce.
Můžete číst z vlastní Bible
libovolný překlad Písma: ČEP
(obsahuje úvodní poznámky
k příslušné knize), Jeruzalémskou Bibli (obsahuje podrobnější poznámky a vysvětlivky)
nebo jiné překlady. Zkratky biblických knih jsou uváděny podle
ČEP.
Zpravodaj České biblické společnosti
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Noc s apoštoly
Z reakcí účastníků

„Děkuji za výborně zorganizované čtení. Atmosféra
byla inspirativně spirituální. Rovněž děkuji za krásný dárek, který jsem vůbec
nečekal a který o to mileji
překvapil; vždyť odměnou
byla osobní účast a společní prožitek. Zůstávám
s pozdravem Stanislav P.“

Již podruhé se v ojedinělém sakrálním prostoru Plečnikova
kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
v Praze 3 odehrál projekt kontinuální četby Písma svatého. Po
loňské Noci žalmů patřil letošní
poslední květnový večer a noc
patnácti apoštolským listům sv.
Pavla, listům sv. Petra, sv. Jakuba a Listu Židům. O jejich volbě
rozhodl v katolické církvi probíhající Rok víry. „Dlouho jsme
zvažovali, jaké texty číst a rozjímat, a volba nakonec padla na ty
novozákonní epištoly, ve kterých
se o víře nejvíce píše. Každé Boží
slovo je pro naši víru důležité, ale
je možné najít místa, která se
k víře explicitně vyjadřují,“ uvedl
jeden z organizátorů P. Zdenek
Wasserbauer.
Noc s apoštoly víry začala
slavnostní intronizací evangeliáře. K účastníkům pak promluvil
biskupský vikář pro pastoraci P.
Michal Němeček, který se podělil o svou zkušenost s kontinuální četbou: „Před půl rokem jsem

12

měl možnost strávit týden času
pročítáním si Listu Židům. Připadal jsem si jako poutník, který
za jedním z mnoha kopců, které
míjel, spatřil najednou siluetu
města, do kterého putuje. Klíčem
k tomuto podivuhodnému zážitku nebyl jen dobrý komentář, ale
především čtení v souvislostech.
Čtení a naslouchání! Jak strhující je objevení vazeb mezi jednotlivými kapitolami listů a navíc
v Novém zákoně tolik důležitých
vazeb mezi jednotlivými listy.
A právě tento zážitek skýtá Noc
s apoštoly víry.“
Poté se již v devíti blocích četby vystřídalo na osmdesát čtenářů, jednotlivé bloky uzavírala
varhanní improvizace v podání
pedagoga HAMU Ondřeje Urbana. V hodinách po půlnoci se
do četby zapojili i samotní organizátoři z farnosti. Během noci
pomáhalo s organizací 17 především mladých lidí. Do přípravy
občerstvení pro čtenáře a do
výzdoby kostela se však zapojily

i další ženy z farnosti.
Ačkoliv za organizací stála
římskokatolická farnost ve spolupráci s řeholnicemi z kongregace Dcer sv. Pavla, k projektu se
připojili i členové dalších církví
a sborů z blízkého okolí. Jim patřil zvláště čtvrtý blok četby, ale
zapojovali se i v jiný čas. Např.
překladatel Bible21 pan Alexandr
Flek, M.Th., četl až kolem půlnoci. „Páteční noc byla zážitek:
kombinace textu a nádherného
prostoru je nezapomenutelná. Jeden kamarád se o tom dozvěděl
ode mě a pak mi napsal, že i pro
něj to byl jedinečný zážitek – slyšet Bibli v kostele – bez kázání,
bez výkladu, jednu epištolu za
druhou...“
Tento projekt je otevřen i pro
tzv. nevěřící, kteří byli osloveni
přáteli, pozvánkami v médiích
anebo náhodně procházeli okolo kostela a přilákal je do noci
osvětlený a otevřený kostel.
Nikdo z těch, kdo vstoupili do
kostela, meditativní četbu nena-
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víry
rušil, příchozí se jí nechali oslovit a na nějaký čas zůstali vzadu
v kostele poslouchat. Celkem naslouchalo Božímu slovu asi 240
posluchačů.
V půl třetí ráno se s posluchači a čtenáři za všechny apoštoly víry „rozloučil“ první papež
apoštol Petr slovy: „Vy, milovaní,
střezte se, abyste nebyli oklamáni
svodem těch neodpovědných lidí
a neodpadli od vlastního pevného základu. Kéž rostete v milosti
a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva
nyní a až do dne věčnosti“ (srov.
2 Pt 3,17-18). Následovala modlitba díků za prožitý intenzivní večer v přítomnosti Pánova slova a
modlitba za víru zúčastněných
i za celou farnost a město. Poté
všichni společně vyznali svou
víru pronesením Krédaa vše prožité i následující události odevzdali do rukou Bohu v modlitbě
otčenáše.
Co je smyslem podobných
projektů? Odpovídá jedna z organizátorek s. Andrea Hýblová
FSP: „Vytvořit prostor pro naslouchání Slovu Božímu po delší
čas. Kontinuální četba také napomáhá odhalovat souvislosti,
které často při liturgickém čtení
chybí. Podpořit čtenáře k odvaze,
aby se zapojili a učinili zkušenost
s promeditováním svého úryvku.
Všechny posluchače chceme pak
‚vystavit Boží síle’, která působí
ve slovech zapsaných pod vlivem
Ducha svatého. Letošní četba
z listů byla jakousi zátěžovou
zkouškou, zda i tato část Nového
zákona má onu ‚moc’.“
Zda se to podařilo? Odpovědí
je jedna z reakcí: „Listům sv. apoštola Pavla nerozumím a některé
jeho názory mě trochu i iritují (...),
když jsem poslouchala text takto
kontextuálně a slova ke mně při-

cházela nahlas (...), jako by začala
poodhalovat svůj smysl a žádat
mě, abych jim ještě znovu a znovu
naslouchala, a jen tak snad pochopím jejich současnost, abych
je dokázala dál interpretovat
a používat je a předávat do světa.
Myslím si, že tento projekt dává
příležitost k jinému stylu vnímání
slov Písma. Člověk sám má již nastavené vzorce vnímání čtených
textů, možná podmíněné svými
životními zkušenostmi. A najednou jsou texty čteny s trochu jinými akcenty, než jak je vnímáme
my sami. Tak jak posloucháme
celý text, objevují se jiné obrazy,
další souvislosti. Pro mě letošní
čtení znamená vrátit se k pročtení Pavlových listů. Podívat se na
ně jinak.“ – to jsou slova jedné ze
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čtenářek, paní Ireny D.
Poděkování patří také České
biblické společnosti, která věnovala drobné dárky pro čtenáře
a organizátory, aby je Boží slovo
dále doprovázelo.
Pro Noc s apoštoly víry byla
připravena webová stránka, která je stále funkční. Na ní jsou odkazy i na další sesterské projekty Bible24 a Noc žalmů. http://
nocsapostoly.webnode.cz/
Zájemcům o pořádání Bible24, Noci žalmů či podobného
projektu rádi zprostředkujeme
naši zkušenost a materiály.
Více informací na
andrea@paulinky.cz
Andrea Hýblová
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Novinky

BIBLE S MAGNETICKOU KLOPOU V UMĚLÉ KŮŽI

670 Kč

Nové vydání Bible v malém formátu, tentokrát se zavírací magnetickou
klopou a orientačními výřezy, se okamžitě zařadilo mezi nejoblíbenější
vydání. Kromě zajímavého vzhledu a magnetického zavírání, které chrání stránky před poškozením, láká kniha především praktickými orientačními výřezy s názvy kapitol, které usnadňují orientaci v tak obsáhlém textu, jakým je Bible. Vybrat si můžete ze dvou barevných variant
– oranžové a světle zelené.
Vydání Českého ekumenického překladu včetně deuterokanonických
knih.

ABC SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ

392 Kč

Pátý díl oblíbené populárně naučné edice „ABC“ je nazván ABC světových náboženství. Titul poskytuje základní přehled zásadních náboženských systémů od starověku po současnost. Seznamuje čtenáře s jejich
vznikem, vývojem, strukturou a podstatou učení. Stejně jako předcházející díly této řady zaujme zajímavým grafickým zpracováním, které text
zpřehledňuje a informace doplňuje fotografiemi, mapkami a grafy.
Autorem tohoto dílu je Hugh P. Kemp, religionista s anglicko-indickými kořeny, který se věnuje především křesťanství, hinduismu
a budhismu.

ČESKÝ STUDIJNÍ PŘEKLAD SE ZIPEM

680 Kč

Český studijní překlad Bible tentokrát vychází v kapesním formátu
s praktickým zavíráním na zip. Součástí tohoto vydání jsou také orientační výřezy, které umožňují rychlé vyhledávání jednotlivých knih. Vybrat si můžete ze dvou barevných variant – bronzově hnědé a tlumené
oranžové.
Vydalo Nakladatelství KMS, s.r.o., Primátorská 41, Praha 8 ve spolupráci
s Českou biblickou společností.

BIBLE PRO KLUKY A HOLKY
248 Kč

Bible pro správné kluky a holky. Pro předškoláky, školáky i záškoláky.
Bohatě ilustrovaná kniha přibližuje malým čtenářům nejznámější biblické příběhy ze Starého i Nového zákona. Bible je určená k předčítání
nejmenším dětem, větší písmenka jsou ovšem vhodná i pro první samostatné čtenáře.

BIBLE V OBRÁZCÍCH – dotisk
378 Kč
14

Bible v obrázcích je pro děti ideálním úvodem do nadčasových biblických příběhů. Příběhy Starého i Nového zákona jsou vyjádřeny v jednoduchých, výstižných větách a doplněny obrázky přitažlivými pro děti
i dospělé. Bible v obrázcích je nejoblíbenější Biblí pro nejmenší čtenáře.
Napsala Juliet Davidová, ilustrovala Helen Proleová
Zpravodaj České biblické společnosti
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z naší produkce
PĚT ČESKÝCH NOVOZÁKONNÍCH PŘEKLADŮ
JOSEF BARTOŇ

148 Kč

Překládání Písma představuje v duchovním a kulturním životě českého národa zcela mimořádný fenomén a doprovází celé jeho dějiny od
raného středověku až do současnosti. Také tlumočení Bible do češtiny
v moderní době (tj. po r. 1900) patří k tématům nesmírně zajímavým,
avšak paradoxně mezi českou veřejností téměř neznámým. V tomto
čtvrtém svazku ediční řady Studijní texty České biblické společnosti se
nyní dostává do rukou čtenáře nová monografie PhDr. Josefa Bartoně,
Th.D., jejímž hlavním cílem je zevrubně představit české novozákonní
překlady, které byly vytvořeny a poprvé publikovány v období od počátku šedesátých let 20. století do r. 1989. Autor tak přímo navazuje na
svou předchozí knihu „Moderní český novozákonní překlad“. Aktuální
publikace prezentuje pět novozákoních překladů: přelomový Český ekumenický překlad, exilový Nový zákon Ondřeje M. Petrů a na něj úzce
navazující římskokatolický liturgický překlad Václava Bognera, velmi
volný a komunikativní text Slovo na cestu a tzv. Překlad nového světa,
konfesní tlumočení svědků Jehovových, jež vzniklo jako česká mutace
anglojazyčného New World Translation.

VNITŘNÍ KONFLIKT
ČLOVĚKA Z POHLEDU
APOŠTOLA PAVLA
MAREK KOZÁK

98 Kč

Kniha „Vnitřní konﬂikt člověka“ nabízí zamyšlení nad existencí zla
v lidském životě. Jak prozrazuje podtitul knihy, východisko argumentu
pochází z teologie svatého Pavla, který o tématu píše
v listě Římanům 7,19–21. Vybrané téma patří mezi to nejtěžší, s kterým
se v teologii můžeme setkat.
Kniha je rozdělena do tří kapitol. První kapitola nás seznamuje s listem
Římanům, dočteme se v ní základní informace týkající se tohoto dopisu. Druhá kapitola je věnována exegetickému výkladu biblického textu.
Díky detailnímu rozboru řeckých slov můžeme lépe pochopit myšlenky,
které nám chce apoštol sdělit. Poslední, třetí kapitola pak přináší souhrn
teologických výkladů, které byly
v jednotlivých historických etapách přijímány. Celá kniha je určena převážně pro teologicky vzdělané čtenáře. Nelze přehlédnout ani ekumenický aspekt této knihy, neboť pojednává o tématu, které je blízké všem
společenstvím vyznávajícím Krista.
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