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Český ekumenický překlad
rodinný formát
Český ekumenický překlad

je naším nejrozšířenějším překladem Bible a zároveň
standardním zdrojem biblických citací v literatuře. Je výsledkem kolektivní práce mnoha odborníků
z několika oborů i z různých církví. Používá se ve všech církvích, což z něj dělá jeden z nejdůležitějších
výsledků novodobé ekumenické spolupráce. Současná vydání zahrnují poslední revizi z roku 2001.

BIBLE s DT – rodinná

 pevná vazba  krémová, zlatá ořízka
 orientační výřezy
210 × 277 mm
1504 stran
Katalogové č. 1250

Cena: 1980 Kč

BIBLE s DT – rodinná

 pevná vazba  lesklá vínová
 orientační výřezy
210 × 277 mm
1504 stran
Katalogové č. 1251

Cena: 1190 Kč

BIBLE s DT – rodinná

 pevná vazba  ocelově modrá
 orientační výřezy
210 × 277 mm
1504 stran
Katalogové č. 1252

Cena: 1190 Kč

Česká biblická společnost 2020 / 2021
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Český ekumenický překlad
rodinný formát
JUBILEJNÍ BIBLE – unikátní velkoformátové vydání ve zcela nové grafické úpravě u příležitosti 100. výročí založení našeho státu. Jedná se o největší a nejlépe čitelnou Bibli v Českém ekumenickém překladu, vhodnou pro čtení v kostele,
ve shromáždění či v rodině. Knihu doprovází
materiál Češi a Bible, který shrnuje historii hesla PRAVDA VÍTĚZÍ na prezidentské standartě
a přináší zajímavé výroky oBibli a křesťanství,
které pronesly osobnosti zpolitického, vědeckého, náboženského i uměleckého světa vdobách těžkých i nadějných.

Češi
a Bible

MaxBible===brozura===fintext.indd 1

24.9.2018 22:33:34

JUBILEJNÍ BIBLE

 vydání včetně deuterokanonických knih
 pevná vazba  ocelově modrá  orientační výřezy
 barevná příloha
210 × 277 mm
1504 stran + 32 stran „Češi a Bible“
Katalogové č. 1108

Cena: 1780 Kč

JUBILEJNÍ BIBLE – luxus





vydání včetně deuterokanonických knih
pevná vazba  černá kůže, zlatá ořízka
pevné pouzdro  orientační výřezy
barevná příloha

210 × 277 mm
1504 stran + 32 stran „Češi a Bible“
Katalogové č. 1109

Cena: 2480 Kč
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Český ekumenický překlad
rodinný formát
Rodinný formát Bible

se vyznačuje kromě většího písma také silnějším papírem,
který usnadňuje obracení jednotlivých stránek. Jedná se o vydání včetně deuterokanonických knih
a s rodinnou kronikou. Biblický text zahrnuje poslední revizi z roku 2001. Na konci jsou umístěny
chronologické přehledy, tabulky měr a vah a barevné mapy.

BIBLE s DT – rodinná

 pevná vazba  pravá kůže, bílá
195 × 260 mm
1408 stran
Katalogové č. 1160

Cena: 2480 Kč

BIBLE s DT – rodinná

 pevná vazba  pravá kůže, červená
195 × 260 mm
1408 stran
Katalogové č. 1161

Cena: 2480 Kč

BIBLE s DT – rodinná

 pevná vazba  pravá kůže, černá
195 × 260 mm
1408 stran
Katalogové č. 1162

Cena: 2480 Kč

Česká biblická společnost 2020 / 2021
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Český ekumenický překlad
rodinný formát
ČESKO-SLOVENSKÁ BIBLE, vycházející v roce 100letého výročí založení spo-

lečného státu, je výrazem hluboké historické, kulturní i náboženské vzájemnosti Čechů a Slováků.
Přehledná grafická úprava knihy vedle sebe klade hlavní biblický text obou použitých překladů bez
poznámek a odkazů, a tak maximálně usnadňuje vzájemné porovnávání obou textů. Kniha je velmi
vhodná pro samostatné čtení každého z překladů, například ve smíšených česko-slovenských rodinách, sborech či při rozmanitých kulturních akcích.

BIBLE | BIBLIA

 Český ekumenický překlad | Písmo sväté Starej a Novej
zmluvy  vydání bez deuterokanonických knih
 pevná vazba, zlatohnědá
167 × 235 mm
1624 stran
Katalogové č. 1139

Cena: 590 Kč
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Český ekumenický překlad
velký formát
BIBLE s DT – velký formát




 pevná vazba  lesklá vínová
155 × 206 mm
1392 stran
Katalogové č. 1260

Cena: 750 Kč

BIBLE s DT – velký formát




 pevná vazba  zlatohnědá
155 × 206 mm
1392 stran
Katalogové č. 1261

Cena: 750 Kč

BIBLE s DT – velký formát, luxus
 pevná vazba  pravá kůže, černá
 orientační výřezy, zlatá ořízka,
pevné pouzdro
155 × 206 mm
1392 stran
Katalogové č. 1262

Cena: 1200 Kč

odebrání celého balení nabízíme u některých titulů výhodnou cenu.

 Při
Kompletní aktuální nabídku „krabicových slev“ najdete na www.dumbible.cz
v záložce Obchod / Krabicový prodej, kde je možné si zboží prostřednictvím
formuláře objednat.
Česká biblická společnost 2020 / 2021
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Český ekumenický překlad
velký formát
BIBLE s DT – velký formát
 pevná vazba  kávově hnědá
155 × 206 mm
1392 stran
Katalogové č. 1101

Cena: 690 Kč

BIBLE s DT – velký formát

 měkká vazba se zipem  ocelově šedá
 orientační výřezy
155 × 206 mm
1392 stran
Katalogové č. 1102

Cena: 890 Kč

BIBLE s DT – velký formát, luxus

 pevná vazba  pravá kůže, černá
J A N 1–2výřezy, zlatá ořízka, pevné pouzdro
 orientační

155jak
× 206
Druhého dne spatřil Jan Ježíše,
jdemm
a řekl o něm: „Hle, pravý Izraelec, v němž
1392který
stran není lsti.“ 48 Řekl mu Natanael: „Odkud mě
k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží,
Katalogové
1103 Ježíš mu odpověděl: „Dříve než tě Fisnímáh hřích světa. 30To je ten, o němž
jsem č.znáš?“
49
řekl: Za mnou přichází někdo větší,Cena:
neboť1200
byl lip
Kčzavolal, viděl jsem tě pod fíkem.“ „Misdříve než já. 31Já jsem nevěděl, kdo to je, ale tře,“ řekl mu Natanael, „ty jsi Syn Boží, ty jsi
přišel jsem křtít vodou proto, aby ho poznal král Izraele.“ 50Ježíš mu odpověděl: „Ty věIzrael.“ 32Jan vydal svědectví: „Spatřil jsem, říš proto, že jsem ti řekl: ‚Viděl jsem tě pod
jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zů- f íkem‘? Uvidíš věci daleko větší.“ 51A dodal:
stal na něm. 33A já jsem stále nevěděl, kdo to „Amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa
je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi otevřená a anděly Boží vystupovat a sestuřekl: ‚Na koho spatříš sestupovat Ducha a zů- povat na Syna člověka.“
stávat na něm, to je ten, který křtí Duchem
svatým.‘ 34Já jsem to viděl a dosvědčuji, že Svatba v Káně Galilejské
toto je Syni Boží.“
1
Třetího dne byla svatba v Káně GalilejPovolání učedníků
ské. Byla tam Ježíšova matka; 2na svatbu
byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. 3Když
35
Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matsvých učedníků. 36Spatřil Ježíše, jak jde okolo, ka: „Už nemají víno.“ 4Ježíš jí řekl: „Co to ode
8a řekl:
www.bibleshop.cz
„Hle, beránek Boží.“ 37Ti dva učedníci mne žádáš!o Ještě nepřišla má hodina.“ 5Matslyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. 38Když se Je- ka řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli vám
29

2

1205

29 Iz 53,6–7;
Sk 8,32; 1K 5,7;
1Pt 1,19; Zj 5,12
32–34
Mt 3,16–17;
Mk 1,10–11;
L 3,22
32 Iz 11,2

40–41
Mt 4,18–20;
Mk 1,16–18
41 J 6,8; 12,22;
Da 9,25–26
42 Mt 16,18;
Mk 3,16;
Mt 10,2; L 6,14
44 J 6,5–7;
12,21–22;
14,8–9
45 L 24,27;
J 21,2
46 J 7,41

47 Sf 3,13

Český ekumenický překlad
velký formát
J A N 1–2
Vydání bez deuterokanonických knih
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Druhého dnevýřezy
tam byl opět Jan s dvěma ze se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho
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svých
učedníků.
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155 × 206 mm Spatřil Ježíše,
37
a1232
řekl: „Hle,
beránek
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Ti
dva učedníci mne žádáš!o Ještě nepřišla má hodina.“
stran
38
slyšeli,
co řekl, a šli za Ježíšem. Když se Je- ka řekla služebníkům: „Udělejte, coko
Katalogové č. 1175
žíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se nařídí.“ 6Bylo tam šest kamenných nádo
Cena:
Kč Řekli mu: „Rabbi (což pře- čených k židovskému očišťování, kaž
jich:
„Co760
chcete?“
loženo znamená: Mistřej), kde bydlíš?“ 39Od- dvě až tři vědra p. 7Ježíš řekl služebn
pověděl jim: „Pojďte a uvidíte!“ Šli tedy, viděli, „Naplňte ty nádoby vodou!“ I naplnil
kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo ko- po okraj. 8Pak jim přikázal: „Teď z nic
berte a luxus
doneste správci hostiny!“ Učin
lem čtyř
hodin odpoledne
BIBLE
bez DTk. – velký formát,
40
Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan 9Jakmile správce hostiny ochutnal vod
pevná
vazba  byl
pravá
kůže,
měněnou ve víno – nevěděl, odkud
řekl, aJežíše
následovali,
Ondřej,
bratrčerná
41
l

orientační
výřezy,
zlatá
pevné pouzdro
Šimona Petra. Vyhledal nejprve svéhoořízka,
bra- služebníci,
kteří vodu nabírali, to vě
tra Šimona
a
řekl
mu:
„Nalezli
jsme
Mesiáše
zavolal
si ženicha 10a řekl mu: „Každý
155 × 206 mm
(což je1232
v překladu:
Kristus).“ 42Přivedl ho k Je- podává nejprve dobré víno, a teprve k
stran
žíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl: „Ty jsi Ši- se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však
Katalogové č. 1176
mon, syn Janůvm; budeš se jmenovat Kéfas val dobré víno až pro tuto chvíli.“ 11Ta
1160
Kčn).“
(což seCena:
překládá:
Petr
nil Ježíš v Káně Galilejské počátek
43
Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na znamení a zjevil svou slávu. A jeho uč
cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu: ci v něho uvěřili.
12
„Následuj mě!“ 44Filip byl z Betsaidy, města
Potom odešel Ježíš, jeho matka,
45
Ondřejova a Petrova; Filip zase vyhledal Na- i učedníci do Kafarnaum a zůstali ta
tanaela a řekl mu: „Nalezli jsme toho, o němž kolik dní.
psal Mojžíš v Zákoně i proroci, Ježíše, syna
Josefova z Nazareta.“ 46Natanael mu namítl: Očištění chrámu
„Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dob13
rého?“ Filip mu odpoví: „Pojď a přesvědč se!“
Byly blízko židovské velikonoce
47
Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází, se vydal na cestu do Jeruzaléma. 14V ch
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Český ekumenický překlad
jednosloupcová sazba
Vydání s jednosloupcovou sazbou má biblický text v jednom sloupci, odkazy
jsou umístěné na vnějším okraji stránky a poznámky v dolní části pod hlavním textem. Toto uspořádání společně s maximálním zvýrazněním pořadí kapitol a veršů umožňuje rychlé vyhledávání a snadnou orientaci v biblickém textu. Na konci knihy jsou barevné mapy a plánky Jeruzaléma. Tato vydání zahrnují poslední revizi z roku 2001.

BIBLE s DT – jednosloupcová
vydání včetně deuterokanonických knih

POSLEDNÍ
KUSY

 pevná vazba  hnědá
125 × 182 mm
1814 stran
Katalogové č. 1129

Cena: 380 Kč

BIBLE bez DT – jednosloupcová
vydání bez deuterokanonických knih
 pevná vazba  hnědá
125 × 182 mm
1580 stran
Katalogové č. 1128

Cena: 350 Kč

10 www.bibleshop.cz




Český ekumenický překlad
střední formát
BIBLE s DT – střední formát




 pevná vazba  šedá
135 × 178 mm
1392 stran
Katalogové č. 1270

Cena: 520 Kč

BIBLE s DT – střední formát
 pevná vazba  lesklá hnědá
135 × 178 mm
1392 stran
Katalogové č. 1271

Cena: 540 Kč

BIBLE s DT – střední formát

 měkká vazba se zipem  lesklá červená
 orientační výřezy
135 × 178 mm
1392 stran
Katalogové č. 1272

Cena: 780 Kč

BIBLE s DT – střední formát, luxus
 měkká vazba  pravá kůže, černá
 orientační výřezy, zlatá ořízka,
pevné pouzdro
135 × 178 mm
1392 stran
Katalogové č. 1273

Cena: 980 Kč

Česká biblická společnost 2020 / 2021 11

Český ekumenický překlad
střední formát
Vydání bez deuterokanonických knih
BIBLE bez DT – střední formát
 pevná vazba  fialová




135 × 178 mm
1232 stran
Katalogové č. 1280

Cena: 480 Kč

BIBLE bez DT – střední formát
 pevná vazba  lesklá vínová
135 × 178 mm
1232 stran
Katalogové č. 1281

Cena: 520 Kč

Univerzální sazba

používaná pro většinu
formátů má biblický text ve dvou sloupcích, poznámky jsou umístěny dole pod textem a odkazy na vnějších
okrajích stránky. Bible obsahují také přehledné chronologické tabulky ke Starému i Novému zákonu a mapy.

12 www.bibleshop.cz

Český ekumenický překlad
střední formát
BIBLE bez DT – střední formát
 pevná vazba  vínová

POSLEDNÍ
KUSY

135 × 178 mm
1232 stran
Katalogové č. 1170

EVANGELIUM PODLE MATOUŠE

Cena: 480 Kč

Z toho, co jsme připomenuli v úvodu k evangeliím, vyplývá, že evangelista Matouš znal zřejmě již Eva
podle Marka a zahrnul je ve zkrácené podobě do svého spisu. Na rozdíl od Marka spojil však v
písemném svědectví
všechny
části tradice
předávané v jeho křesťanské obci: Sbírku Ježíšovýc
BIBLE
bez DT
–důležité
střední
formát
i s modlitbou Otče náš, vyprávění o Ježíšově narození (k. 1–2) i svědectví o setkání se vzkříšeným Je
 měkká
se bylo
zipem
 hnědá
Matoušovovazba
evangelium
sepsáno
v prostředí křesťanů židovského původu, pro které bylo př
Bylo to patrně
v Sýrii nebo někde v Palestině mimo Jeruzalém v době po válce židovské
určeno.
orientační
výřezy
v osmdesátých letech. Matouš navazuje na starší učitelskou tradici tehdejšího židovství a vyrovnává
135
× 178
mm Krista nepřijali. Naznačuje, že křesťanská církev je dědičkou poslání starozákonníh
že židé
jako celek
lidu a že
vzkříšený Mesiáš je v ní přítomen v Duchu svatém a v svátostech (18,20; 28,20). Jejím pos
1232
stran
misie mezi pohanskými
Katalogové
č. 1172 národy (28,19), pravidlem jejího života je to, co pověděl Ježíš (28,20), kte
než Mojžíš – zákonodárce lidu Staré smlouvy. Ježíš je Mesiáš, „Syn Boha živého“ (16,18n). Pět soub
Cena:
780
Kč
výroků je uzavřeno slovy „Když Ježíš dokončil tato slova“ (k. 5–7; 10; 13; 18; 24–25). Na rozdíl od te
výkladu Zákona Ježíšovy příkazy zdůrazňují, jak vyjádřit vděčnost za Boží milosrdenství (18,23–3
se otvírá všem (20,1–16). V tom se evangelista Matouš blíží apoštolu Pavlovi.
Osamostatnění církve od židovství nebylo odmítnutím Starého zákona. Matouš stále ukazuje, ž
příběh je naplněním závažných starozákonních zaslíbení. Ježíšovo učení Zákon neruší, nýbrž naplň
DT – istřední
formát, luxus
smysl BIBLE
(5,17–20) a jebez
jeho výkladem
shrnutím (22,34–40).
Tradice
ztotožňujevazba
autora s Ježíšovým
učedníkem,
jmenovaným v 10,3. Uvádí, že Matouš napsal eva

měkká

pravá
kůže,
černá
hebrejsky (aramejsky). Rozbor řeckého textu evangelia však ukazuje, že se nejedná o překlad.
 orientační
výřezy,
zlatá
ořízka,
pouzdro
badatelé
se proto domnívají,
že zmíněný
aramejský
spispevné
(Sbírka Ježíšových
výroků) mohl být v
překladu jedním z pramenů Matoušova evangelia.
135 × 178 mm
1232 stran
PůvodKatalogové
Ježíše Krista č. 1173
ského zajetíj. 12Po babylónském zajetí Jecho- 1. ka
niáš měl syna Salatielak, Salatiel Zorobabela, 1–17
1 Cena: 980 Kč
Listina rodu Ježíše Krista, syna Davi- 13Zorobabel Abiuda, Abiud Eliakima, Elia- 2–6 1
dova, syna Abrahamova.
kim Azóra, 14Azór Sádoka, Sádok Achima. 2,1–1
2
Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Já- Achim měl syna Eliuda, 15Eliud Eleazara, Ele- 3–6 R
kob Judu a jeho bratry, 3Juda Farese a Záru azar Mattana, Mattan Jákoba, 16Jákob pak měl 6–13
z Támary, Fares měl syna Chesróma, Ches- syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, 1Pa 3
11 2K
róm Arama. 4Aram měl syna Amínadaba, řečený Kristus.
17
Amínadab Naasona, Naason Salmóna, 5SalVšech pokolení od Abrahama do Davida 17 G
món měl syna Bóaza z Rachaby, Bóaz Obéda bylo tedy čtrnáct, od Davida po babylónské 18 L
z Rút, Obéd Isajea 6a Isaj Davida krále. David zajetí čtrnáct a od babylónského zajetí až po
měl syna Šalomouna z ženy Uriášovy, 7Šalo- Krista čtrnáct.
moun Roboámab, Roboám Abiuc, Abia Asafa d, 8 Asaf Jóšafata, Jóšafat Jórama, Jóram Narození Ježíše Krista
Uziáše. 9Uziáš měl syna Jótama, Jótam Acha18
za, Achaz Ezechiášee, 10Ezechiáš Manasef,
Narození Ježíše Krista se událo takto:
Manase měl syna Amose g, Amos Joziáše h, Jeho matka Maria byla zasnoubena Jose11
i
Joziáš Jechoniáše a jeho bratry za babylón- fovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že

1

a

b
c

d

ve SZ: Jišaj
ve SZ: Rechabeám
ve SZ: Abijám

g

h
i

var: Amóna
Česká biblická společnost 2020 / 2021 13
ve SZ: Jóšijáš

Český ekumenický překlad
malý formát se zipem a přílohami
Toto vydání Bible

vzniklo ve spolupráci České biskupské konference a České biblické společnosti a navazuje na kapesní Bible určené pro účastníky Světového dne mládeže v Krakově
v roce 2016 a Celostátního setkání mládeže v Olomouci v roce 2017. Zájemcům se tak dostává do rukou vydání s praktickými doprovodnými materiály, které měli k dispozici účastníci obou setkání.
Obsahuje přílohy: O Bibli, Příklady duchovní četby, Bible a jak přečíst celou Bibli během jednoho roku včetně samostatné kartičky určené ke sledování pokroku ve čtení. Toto vydání má orientační výřezy se zkratkami biblických knih pro snadné vyhledávání.

BIBLE s DT – malý formát se zipem

 měkká vazba se zipem  umělá kůže, červená
 orientační výřezy  speciální přílohy
115 × 152 mm
1392 stran
Katalogové č. 1132

Cena: 650 Kč

BIBLE s DT – malý formát se zipem

 měkká vazba se zipem  umělá kůže, ocelově šedá
 orientační výřezy  speciální přílohy
115 × 152 mm
1392 stran
Katalogové č. 1133

Cena: 650 Kč

14 www.bibleshop.cz

Český ekumenický překlad
malý formát se zipem
BIBLE s DT – malý formát se zipem

 měkká vazba se zipem  umělá kůže, ocelově šedá
 orientační výřezy
115 × 152 mm
1392 stran
Katalogové č. 1130

Cena: 620 Kč

BIBLE s DT – malý formát se zipem

 měkká vazba se zipem  umělá kůže, červená
 orientační výřezy
115 × 152 mm
1392 stran
Katalogové č. 1131

Cena: 620 Kč

BIBLE s DT – malý formát se zipem

 měkká vazba se zipem  umělá kůže, hnědá
 orientační výřezy
115 × 152 mm
1392 stran
Katalogové č. 1156

Cena: 620 Kč

BIBLE s DT – malý formát se zipem
 měkká vazba se zipem  plátno, jeans
 orientační výřezy
115 × 152 mm
1392 stran
Katalogové č. 1155

Cena: 590 Kč

Česká biblická společnost 2020 / 2021 15

Český ekumenický překlad
malý formát
BIBLE s DT – malý formát
s magnetickou klopou




 měkká vazba  umělá kůže, kávově hnědá
 orientační výřezy
113 × 149 mm
1392 stran
Katalogové č. 1113

Cena: 490 Kč

BIBLE s DT – malý formát
s magnetickou klopou

 měkká vazba  umělá kůže, vínová
 orientační výřezy
113 × 149 mm
1392 stran
Katalogové č. 1115

Cena: 670 Kč

BIBLE s DT – malý formát, luxus

 měkká vazba  pravá kůže, černá
 orientační výřezy, zlatá ořízka, pevné pouzdro
115 × 152 mm
1392 stran
Katalogové č. 1112

Cena: 750 Kč
1170
1. kapitola

2 J 15,27;
Sk 1,21; Žd 2,3;
1J 1,1
3 Sk 1,1

5 Mt 2,1;
1Pa 24,10
9 Ex 30,7

11 L 1,26; 2,9;
22,43; 24,4;
Sk 1,10
13 L 1,30

16 www.bibleshop.cz

15 Nu 6,3;
Sd 13,4
17 Mal 3,23–24;
Mt 11,14;
17,11–13

LU K Á Š 1

aby obrátil srdce otců k synům
a vzpurné k moudrosti spravedlivých
a připravil Pánu lid pohotový.“

Věnování Theofilovi

1

1

I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi
naplnily, 2jak nám je předali ti, kteří byli od
počátku očitými svědky a služebníky slova,
3
rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu
důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Theoﬁle, 4abys poznal hodnověrnost toho, v čem jsi byl vyučována.

18

Zachariáš řekl andělovi: „Podle čeho to poznám? Vždyť já jsem stařec a moje žena je
pokročilého věku.“ 19Anděl mu odpověděl:
„Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem; byl
jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst. 20Hle, oněmíš
a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane,
Předpověď narození Jana Křtitele
poněvadž jsi neuvěřil mým slovům, která se
svým časem naplní.“
5
21
Za dnů judského krále Heroda žil kněz,
Lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak
jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl dlouho prodlévá v chrámě. 22Když vyšel, ne-

Český ekumenický překlad
malý formát
BIBLE s DT – malý formát




 pevná vazba  šedo-modrá
115 × 152 mm
1392 stran
Katalogové č. 1123

Cena: 450 Kč

BIBLE s DT – malý formát




 pevná vazba  šedo-oranžová
115 × 152 mm
1392 stran
Katalogové č. 1124

Cena: 450 Kč

BIBLE s DT – malý formát

 šitá brožovaná vazba  červená
 měkké kartonové desky s chlopněmi

POSLEDNÍ
KUSY

115 × 152 mm
1392 stran
Katalogové č. 1158

Cena: 320 Kč

BIBLE s DT – malý formát

 šitá brožovaná vazba  modrá
 měkké kartonové desky s chlopněmi

POSLEDNÍ
KUSY

115 × 152 mm
1392 stran
Katalogové č. 1159

Cena: 320 Kč

Česká biblická společnost 2020 / 2021 17

Český ekumenický překlad
malý formát
Vydání bez deuterokanonických knih
BIBLE bez DT – malý formát
 pevná vazba  lesklá červená
115 × 152 mm
1232 stran
Katalogové č. 1290

Cena: 460 Kč

BIBLE bez DT – malý formát

 měkká vazba se zipem  bronzová
 orientační výřezy
115 × 152 mm
1232 stran
Katalogové č. 1291

Cena: 620 Kč

BIBLE bez DT – malý formát, luxus
 měkká vazba  pravá kůže, černá
 orientační výřezy, zlatá ořízka,
pevné pouzdro
115 × 152 mm
1232 stran
Katalogové č. 1292

Cena: 820 Kč

18 www.bibleshop.cz




Český ekumenický překlad
části Bible – voděodolný Nový zákon
Nový zákon – Bible do nepohody

je vytištěn na voděodolném papíře, který
zaručuje odolnost vůči nepříznivému počasí i drsnějšímu zacházení. Díky těmto vlastnostem je vhodnou pozorností pro milovníky vodní, horské i pěší turistiky.

NOVÝ ZÁKON – BIBLE do nepohody
 šitá měkká vazba
 speciální voděodolný materiál
 dárková krabička
L 120 × 180 mm
268 stran
Katalogové č. 1321

Cena: 490 Kč

236

PRVNÍ LIST PETRŮV 1 – 2

PRVNÍ LIST
PETRŮV
Vstupní slovo
apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci
v diaspoře v Pontu, Galacii, Kappadokii,
Asii a Bithynii 2a byli předem vyhlédnuti
od Boha Otce a posvěceni Duchem, aby

1

1 Petr,

zvěstovali vám nyní toto spasení, které
i andělé touží spatřit�
Povolání ke svatosti
se tedy připravte ve své
mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází
ve zjevení Ježíše Krista� 14Jako poslušné
děti nedejte se opanovat žádostmi, které
vás ovládalyČeská
předtím,
v době
vaší nevěbiblická
společnost
2020 / 2021 19
domosti; 15ale jako je svatý ten, který vás
13 Odhodlaně

Český ekumenický překlad
části Bible – kapesní formát
Nový zákon, Žalmy a Přísloví

Nové vydání oblíbeného kapesního formátu (S a XS) zahrnuje nejen veškeré dosavadní revize textu,
ale také novou, dobře čitelnou jednosloupcovou sazbu a praktické značení pro snadné vyhledávání
jednotlivých knih. Kromě biblického textu obsahuje i základní informace „Stručně o Bibli“.

NOVÝ ZÁKON, ŽALMY a PŘÍSLOVÍ
 šitá měkká vazba  oranžová
 dvoubarevný tisk
 kartonové desky s chlopněmi

POSLEDNÍ
KUSY

S 80 × 123 mm
632 stran
Katalogové č. 1304

Cena: 98 Kč

NOVÝ ZÁKON, ŽALMY a PŘÍSLOVÍ
 šitá měkká vazba  motiv nástěnka
 dvoubarevný tisk
 kartonové desky s chlopněmi

POSLEDNÍ
KUSY

S 80 × 123 mm
632 stran
Katalogové č. 1305

Cena: 98 Kč

NOVÝ ZÁKON, ŽALMY a PŘÍSLOVÍ
 šitá měkká vazba  umělá kůže, černá
 dvoubarevný tisk
S 80 × 123 mm
632 stran
Katalogové č. 1306

Cena: 118 Kč

20 www.bibleshop.cz

POSLEDNÍ
KUSY

Český ekumenický překlad
části Bible – kapesní formát
NOVÝ ZÁKON, ŽALMY a PŘÍSLOVÍ
 šitá měkká vazba  vinyl, šedivá
 dvoubarevný tisk




S 80 × 123 mm
632 stran
Katalogové č. 1307

Cena: 118 Kč

NOVÝ ZÁKON, ŽALMY a PŘÍSLOVÍ

EVANGELIUM PODLE LUKÁŠE

 šitá měkká vazba  pravá kůže, černá
 dvoubarevný tisk
 zlatá ořízka

a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž jsi

S neuvěřil
80 × 123
mm
mým
slovům, která se svým časem naplní.“
21 Lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak dlouho pro632 stran
22
dlévá v chrámě.
Katalogové
č. 1308Když vyšel, nemohl k nim promluvit,
a tak poznali, že měl v chrámě vidění; dával jim jen zna-

Cena:
199
Kč němý. 23 Jakmile skončily dny jeho služby,
mení
a zůstal

90 – 91

odešel domů.
24 Po těch dnech jeho manželka Alžběta počala, ale
tajila se po pět měsíců a říkala si: 25 „Toto mi učinil Pán;
sklonil se ke mně v těchto dnech, aby mne zbavil mého
pohanění mezi lidmi.“
předpověď narození ježíšova 26 Když byla Alžběta
v šestém měsíci,
byl anděl GabrielNOVÝCH
poslán od BohaZÁKONŮ
do
PŘEHLEDNÉ ZNAČENÍ
VELIKOSTI
galilejského města, které se jmenuje Nazaret, 27 k panně
zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jmévelikost XS =	  71 ×no109
mm bylo Maria. 28 Přistoupil k ní a řekl: „Buď
té panny
zdrá
va,
milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ 29 Ona se nad
velikost S =	  80 ×těmi
123slovy
mm
velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav
30 Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi namená.
velikost M = 100 ×zna
150
mm
lezla milost u Boha. 31 Hle, počneš a porodíš syna a dáš
jméno
Ježíš. 32 Ten bude veliký a bude nazván synem
velikost L = 120 ×mu
180
mm
Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. 33 Na
věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“ 34 Maria řekla andělovi: „Jak se to
může stát, vždyť nežiji s mužem?“ 35Anděl jí odpověděl:
„Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.
36 Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna
a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná.
37 Neboť ‚u Boha není nic nemožného‘.“ 38 Maria řekla:
„Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Anděl pak od ní odešel.
setkání marie a alžběty 39 V těch dnech se Maria vyS
dala na cestu a spěchala do hor do města Judova. 40 Ve41
šla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Když
Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím
těle; byla naplněna Duchem svatým 42 a zvolala velikým
hlasem: „Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný
Česká biblická společnost 2020 / 2021 21
plod tvého těla. 43 Jak to, že ke mně přichází matka mé-

Český ekumenický překlad
části Bible – kapesní formát
NOVÝ ZÁKON




 šitá měkká vazba  motiv jeans
XS 71 × 109 mm
416 stran
Katalogové č. 1300

Cena: 79 Kč

NOVÝ ZÁKON




 šitá měkká vazba  olivová
XS 71 × 109 mm
416 stran
Katalogové č. 1301

Cena: 79 Kč

NOVÝ ZÁKON




 šitá měkká vazba  purpurová
XS 71 × 109 mm
416 stran
Katalogové č. 1302

Cena: 79 Kč

PRVNÍ LIST
TESALONICKÝM

1
22 www.bibleshop.cz

vStuPNí Pozdrav a díkůvzdáNí Pavel, Silvanus a Ti
moteus tesalonické církvi v Bohu Otci a v Pánu Je
žíši Kristu: Milost vám a pokoj. 2 Stále vzdáváme díky
Bohu za vás za všecky a ustavičně na vás pamatujeme
ve svých modlitbách; 3 před Bohem a Otcem naším si
připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytr
valou naději v našeho Pána Ježíše Krista. 4 Víme přece,
bratří Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným, 5 neboť
naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale
v moci Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti. Víte, jak

XS

Český ekumenický překlad
části Bible – kapesní formát
NOVÝ ZÁKON




 šitá měkká vazba  vinyl, červená
XS 71 × 109 mm
416 stran
Katalogové č. 1303

Cena: 98 Kč

NOVÝ ZÁKON




 šitá měkká vazba  oranžová
 kartonové desky s chlopněmi
 dvousloupcová sazba
M 100 × 150 mm
272 stran
Katalogové č. 1324

Cena: 79 Kč

SKUTKY APOŠTOLŮ 2

121

a znamení dole na zemi:
le se strhl hukot z nebe, jako když se žene
krev a oheň a oblaka dýmu.
prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. 3A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, 20 Slunce se obrátí v temnotu
rozdělily se a na každém z nich spočinul
a měsíc se změní v krev,
jeden; 4všichni byli naplněni Duchem
než přijde den Páně, velký a slavný;
NOVI NKA
svatým a začali ve vytržení mluvit jinými 21 a každý, kdo vzývá jméno Páně,
jazyky,
šitájakměkká
vazba

modrá
bude zachráněn.‘
jim Duch dával promlouvat.
5V Jeruzalémě bylidesky
 kartonové
zbožní židészechlopněmi
všech
ten zvuk, 22Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše
na světě, 6a když se ozval
národů
dvousloupcová
sazba
sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi
zM
nich100
je slyšel
mluvitmm
svou vlastní řečí. 7By- zraky mocnými činy, divy a znameními,
× 150
li ohromeni a divili se: „Což nejsou všichni, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami
272
stran
kteří tu
mluví, z Galileje? 8Jak to, že je slyší- víte. 23Bůh předem rozhodl, aby byl vydán,
Katalogové
1325
me každý ve své č.
rodné
řeči: 9Parthové, Mé- a vy jste ho rukou bezbožných přibili na
dové a Elamité,
obyvatelé Mezopotámie, kříž a zabili. 24Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej
Cena:
79
Kč
Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie, 10Frygie z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet
a Pamfylie, Egypta a krajů Libye u Kyrény ve své moci. 25David o něm praví:
a přistěhovalí Římané, 11židé i obrácení po‚Viděl jsem Pána stále před sebou,
hané, Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme
je mi po pravici, abych nezakolísal;
mluvit v našich jazycích o velikých skutcích
Božích!“ 12Žasli a v rozpacích říkali jeden 26 proto se mé srdce zaradovalo
druhému: „Co to má znamenat?“ 13Ale jiní
a jazyk můj se rozjásal,
říkali s posměškem: „Jsou opilí!“
nadto i tělo mé odpočine v naději,
27 neboť mě nezanecháš v říši smrti
Petrovo kázání
a nedopustíš, aby se tvůj Svatý
14Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, porozpadl v prach.
M
28
Dal jsi mi poznat cesty života
zvedl hlas a oslovil je: „Muži judští a všicha blízkost tvé tváře mne naplní
ni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci
radostí.‘
oznámit, poslouchejte mě pozorně: 15Tito
lidé nejsou, jak se domníváte, opilí – vždyť
je teprve devět hodin ráno. 16Ale děje se, 29Bratří, o praotci Davidovi vám mohu
Česká biblická společnost 2020 / 2021 23
co bylo řečeno ústy proroka Jóele:
směle říci, že zemřel a byl pohřben; jeho

NOVÝ ZÁKON
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Český ekumenický překlad
části Bible
EVANGELIUM PODLE LUKÁŠE
 sešit  jednosloupcová sazba




Kromě biblického textu obsahuje i základní informace „Stručně o Bibli“.

S 80 × 120 mm
60 stran
Katalogové č. 1518

Cena: 17 Kč

EVANGELIUM PODLE LUKÁŠE

 sešit  jednosloupcová sazba, dvoubarevný tisk




Kromě biblického textu obsahuje i základní informace „Stručně o Bibli“.

M 105 × 149 mm
64 stran
Katalogové č. 1500

Cena: 27 Kč

EVANGELIUM PODLE JANA

 sešit  jednosloupcová sazba, dvoubarevný tisk




Kromě biblického textu obsahuje i základní informace „Stručně o Bibli“.

M 105 × 149 mm
48 stran
Katalogové č. 1502

Cena: 27 Kč

… A CO O TOM ŘÍKÁ BIBLE
Vybrané biblické texty
 pevná vazba

365 kapitol s tematickým čtením na celý rok

190 × 255 mm
416 stran
Katalogové č. 4875

Cena: 190 Kč
24 www.bibleshop.cz
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Český ekumenický překlad
česko-anglický Nový zákon
Český ekumenický překlad a New International Version
Touto publikací se čtenářům dostává do rukou nejčtenější část Bible v česko-anglickém vydání. Čtenáři mohou porovnávat biblický text ve dvou významných překladech – v Českém ekumenickém překladu a New International Version. Kniha je vhodná také pro studenty angličtiny, kteří chtějí spojit
poznávání Bible se studiem jazyka, případně pro cizince, kteří se pomocí Bible mohou zdokonalovat
ve znalosti češtiny.

ČESKO-ANGLICKÝ NOVÝ ZÁKON
 pevná vazba




Kromě biblického textu obsahuje i základní informace „Stručně o Bibli“.

M 100 × 150 mm
800 stran
Katalogové č. 1315

Cena: 98 Kč

w 1-2

4




17
h, the husband of Mary,
whom was
born Jesus,
who
Všech
od Abrahama
Přiofodebrání
celého
balení
nabízíme u některých
titulůpokolení
výhodnou
cenu. do Davida bylo tedy
Christ.
od Davida po babylónské zajetí čtrnáct a od babylónskéh
aktuální
nabídku „krabicových slev“
najdete na www.dumbible.cz
s there were fourteen Kompletní
generations in
all from Abraham
až po Krista čtrnáct.
d, fourteen from Davidvtozáložce
the exileObchod
to Babylon,
and four- prodej, kde je možné si zboží prostřednictvím
/ Krabicový
m the exile to the Christ.
Narození Ježíše Krista

th of Jesus Christ

formuláře objednat.

how the birth of Jesus Christ came about: His mother
as pledged to be married to Joseph, but before they
gether, she was found to be with child through the Holy
Because Joseph her husband was a righteous man and
want to expose her to public disgrace, he had in mind to
her quietly.
after he had considered this, an angel of the Lord apo him in a dream and said, “Joseph son of David, do
fraid to take Mary home as your wife, because what is
ed in her is from the Holy Spirit. 21She will give birth to
nd you are to give him the name Jesus, because he will
people from their sins.”
this took place to fulfil what the Lord had said through
phet: 23“The virgin will be with child and will give birth
n, and they will call him Immanuel”—which means,
ith us.”
en Joseph woke up, he did what the angel of the Lord
mmanded him and took Mary home as his wife. 25But he
union with her until she gave birth to a son. And he gave
name Jesus.

it of the Magi

er Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the
e of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem
ked, “Where is the one who has been born king of the
We saw his star in the east and have come to worship

18
Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Ma
zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, ž
z Ducha svatého. 19Její muž Josef byl spravedlivý a necht
stavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. 20Ale kd
ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Jose
Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť
bylo počato, je z Ducha svatého. 21Porodí syna a dáš mu
Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ 22To vše
stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: 23‚Hle
počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,‘ to jest p
‚Bůh s námi‘. 24Když se Josef probudil ze spánku, učinil,
přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sob
nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš

Klanění mudrců

Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále
2„Kdehle,
mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a
je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na
2

jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ 3Když to usl
rodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém; 4svolal proto
velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má
narodit. 5Oni mu odpověděli: „V judském Betlémě; neb
psáno u proroka:
6
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‚A ty, Betléme,
zemi judské,
zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými,

Český ekumenický překlad
části Bible – velké písmo

Jan 1

Prolog

1

EVANGELIUM PODLE MATOUŠE A MARKA

Na počátku bylo Slovo, to S

 pevná vazba  204 × 295 mm | 258 stran | kat. č. 1506
Cena: 50 Kč

u Boha, to Slovo bylo Bůh.

SKUTKY APOŠTOLŮ – LIST GALATSKÝM
 pevná vazba  204 × 295 mm | 352 stran | kat. č. 1504
Cena: 50 Kč

na počátku u Boha. 3 Všech

skrze ně a bez něho nepovs

LIST EFEZSKÝM – ZJEVENÍ JANOVO

 pevná vazba  204 × 295 mm | 288 stran | kat. č. 1509
Cena: 50 Kč

co jest. 4 V něm byl život a

PRVNÍ KNIHA MOJŽÍŠOVA
DRUHÁ KNIHA MOJŽÍŠOVA

světlo lidí. 5 To světlo ve tm

 pevná vazba  204 × 295 mm | 424 stran | kat. č. 1505
Cena: 50 Kč

a tma je nepohltila.

6

Od Boha byl poslán člověk,
Jan. 7 Ten přišel proto, aby
svědectví o tom světle, aby

uvěřili skrze něho. 8 Jan sám
26 www.bibleshop.cz

světlem, ale přišel, aby o tom

Synoptická Bible
Český ekumenický překlad a Bible kralická
Česká synoptická Bible vyšla v roce 2008 u příležitosti 90. výročí vzniku Česko

bratrské církve evangelické. Obsahuje text Českého ekumenického překladu (vydání po poslední re
vizi v roce 2001) a Bible kralické (podle vydání z roku 1613) ve dvou sloupcích vedle sebe na jedné
stránce. Záměrem bylo vydat Bibli v širokém ekumenickém kánonu, Česká synoptická Bible proto
vychází z kánonu původní kralické „Šestidílky“, v jejímž pátém díle byly zahrnuty jak deuteroka
nonické knihy, které používá Římskokatolická církev, tak i některé pseudepigrafy, užívané církve
mi pravoslavnými.
Sazba se vyznačuje vynikající čitelností. Kromě biblického textu obsahuje odkazy jak z Českého eku
menického překladu, tak z Bible kralické, poznámky z Českého ekumenického překladu a „sumáře“
na začátku každé kapitoly z Bible kralické. Na konci každé dvoustrany končí oba překlady stejným
veršem, takže není potřeba opakovaně otáčet stránku.

ČESKÁ SYNOPTICKÁ BIBLE
 pevná vazba  červené plátno
155 × 215 mm
2304 stran
Katalogové č. 1202

Cena: 440 Kč

ČESKÁ SYNOPTICKÁ BIBLE
 měkká vazba  umělá kůže, vínová

POSLEDNÍ
KUSY

155 × 215 mm
2304 stran
Katalogové č. 1202/K

Cena: 690 Kč

ČESKÁ SYNOPTICKÁ BIBLE
 měkká vazba  pravá kůže, hnědá
 zlatá ořízka

POSLEDNÍ
KUSY

155 × 215 mm
2304 stran
Katalogové č. 1203

Cena: 1290 Kč
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Bible kralická
střední formát
Bible kralická

je vrcholným překladatelským dílem 16. století, které ovlivnilo vývoj české
ho jazyka a stalo se inspirací pro pozdější české biblické překlady. Jedná se o vydání tradičně označo
vané „Podle posledního vydání kralického z roku 1613“.

BIBLE KRALICKÁ – střední formát
 pevná vazba  retro potisk
128 × 178 mm
1040 stran
Katalogové č. 1209

Cena: 480 Kč
6

Genesis 1. 2.

BIBLE
KRALICKÁ
– střední
lení jejího, též
hovada vedlé pokolení
jejich,
6.formát
A aniž pára vystupovala z země, aby
svlažovala všecken svrchek země.
všeliký
zeměplaz
podlé
pokolení jeho.
A viiděl
měkká
vazba
 umělá
kůže,
černá
7. I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu
Bůh, že bylo dobré.

26. Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obra- země, a vdechl v chřípě jeho dchnutí života,
zu našemu, podlé podobenství našeho, a ať i byl člověk v duši živou.
128
× 178
8. Štípil pak byl Hospodin Bůh ráj v Eden
panují
nad mm
rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským,
1040
stran i nad hovady, a nade vší zemí, na východ, a postavil tam člověka, jehož byl
i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na učinil.
Katalogové
č. 1210
9. A vyvedl Hospodin Bůh z země všeliký
zemi.
27. I *stvořil
Bůh člověka k obrazu svému, strom na pohledění libý, a ovoce k jídlu chutné;
Cena:
680 Kč
k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvo- též *strom života u prostřed ráje, i strom vědění dobrého a zlého.
řil je.
*Mat. 19,4.
*Zjev. 2,7; 22,2.
28. A požehnal jim Bůh, a řekl jim Bůh:
10. (A řeka vycházela z Eden, k svlažování
Ploďtež se a rozmnožujte se, a naplňte zemi, ráje, a odtud dělila se, a byla ve čtyři hlavní řeky.
BIBLEji, KRALICKÁ
– mořstřední
formát,
luxus
a podmaňte
a panujte nad rybami
11. Jméno
jedné Píson,
ta obchází všecku
skými, a nad ptactvem nebeským, i nad všeli- zemi Hevilah, kdež jest zlato.

měkká
vazba

pravá
kůže,
černá
kým živočichem hýbajícím se na zemi.
12. A zlato země té jest výborné; tam jest
29.
Řekl ještě
Bůh: *Aj,dárková
dal jsem vám
všeli- i bdelium, a kámen onychin.
 zlatá
ořízka,
krabička
kou bylinu, vydávající símě, kteráž jest na
13. Jméno pak druhé řeky Gihon, ta obchází
tváři
vší×země,
a všeliké stromoví, (na němž všecku zemi Chus.
128
178 mm
jest1040
ovocestran
stromu), nesoucí símě; to bude vám
14. A jméno řeky třetí *Hiddekel, kteráž
za pokrm.
teče k východní straně Assyrské země. A řeka
*k. 9,3. Řím. 14,2.
Katalogové
1211
30.
Všechněm č.
pak
živočichům zemským, čtvrtá jest †Eufrates).
*Dan. 10,4. †1 Mojž. 15,18. 5 Mojž. 1,7.
i všemu
nebeskému, a všemu tomu,
Cena:ptactvu
980 Kč
což se hýbe na zemi, v čemž jest duše živá, vše15. Pojav tedy Hospodin Bůh člověka, polikou bylinu zelenou dal jsem ku pokrmu. stavil jej v ráji v zemi Eden, aby jej dělal a ostříI stalo se tak.
hal ho.
31. A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, bylo
16. I zapověděl Hospodin Bůh člověku, řka:
velmi dobré. I byl večer a bylo jitro, den šestý. Z každého stromu rajského svobodně jísti
budeš;
17. Ale z stromu vědění dobrého a zlého
Kapitola 2.
nikoli nejez; nebo v který bys koli den z něho
Posvěcení dne sedmého. 4. Připomenutí napřed
jedl, smrtí umřeš.
položených věcí o stvoření. 8. Vypsání ráje a postavení
18. Řekl byl také Hospodin Bůh: Není
v něm člověka. 18. Nařízení stavu manželského.
* dobré člověku býti samotnému; učiním jemu
tak dokonána jsou nebesa a země, i všecko pomoc, kteráž by při něm byla. *Kaz. 4,8.9 násl.
vojsko jejich.
19. (Nebo když byl učinil Hospodin Bůh
2. A dokonal Bůh *dne sedmého dílo své, z země všelikou zvěř polní, i všecko ptactvo
kteréž dělal; a odpočinul v den sedmý ode nebeské, přivedl je k Adamovi, aby pohleděl
všeho díla svého, kteréž byl dělal.
na ně, jaké by jméno kterému dáti měl; a jak by
koli nazval Adam kterou duši živou, tak aby
*2 Mojž. 20,11; 31,17.

A
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Bible kralická šestidílná
kompletní vydání s původními poznámkami
Bible kralická šestidílná

Kralickou bibli bez poznámek podle edice z r. 1613 zná mnoho generací
čtenářů. Úplně první vydání kralického překladu však vynikalo rozsáh
lým výkladovým a poznámkovým aparátem, vycházelo postupně jako
šest dílů v letech 1579–1594 a ve své době bylo mimořádným knihtiskař
ským počinem. Na tuto vysokou typografickou kvalitu původního tis
ku chce navázat vůbec první kompletní vydání všech dílů i s původními
III / II.
MOJŽÍŠOVY
poznámkami
v jediném
svazku. Současná edice Bible kralické šestidílné
v nově provedené transkripci a dvoubarevné sazbě zpřístupňuje větši
réžto
přišedše,
vážily vodu
a nalívaly do koryt, aby
ně čtenářů dosud neznámé mimořádné
historické,
jazykové
i teologic
napájely
dobytek
otce svého.
ké dědictví. Zachovává i řadu jazykových
zvláštností
a odchylek,
kte
a odehnali
je. Tedy Mojžíš vstav
17 aI přišli
ré byly v pozdějších edicích odstraněny,
nabízípastýři,
tak unikátní
možnost
lretoval.
lpomohl
jim,
a
napojil
dobytek
nahlédnout přímo do dílny kralických bratří. Celkový dojem umocňujíjejich.
mJiní,původních
Dědu, jakž sezdobných
ukazuje Nuiniciál
když se navrátily k Raguelovi motci svému,
18 aAvyobrazení.
reprodukce

EXODU

10.d.29.

řekl; Jakž ste to dnes tak brzo přišly?
19 Odpověděly; Muž Egyptský vysvobodil nás
z ruky pastýřův:ŠESTIDÍLNÁ
ano také nochotně navážil nám
KRALICKÁ
vody, a napojil
dobytek. tisk  umělá kůže s ozdobnou
 pevná vazba
dvoubarevný
k odcerám svým;
Kdež pak jest? Pročež ste
oJiní, vnučkám.
20 I řekl
ražbou, hnědá
 orientační
výřezy
pto slovo chléb, beře se za všeli- pustily muže toho? Povolejte ho ať pojí pchleba.
167 × 235 mm
jáke pokrmy.
21 A svolil Mojžíš k tomu, aby bydlil s mužem tím. Zefora manželka
2816 stran Kterýžto dal Zeforu dceru svou Mojžíšovi.
Mojžíšova.
Níž 18.a.3;
Katalogové č. 1212
22 I porodila syna, a nazval jméno jeho qGerson: 1Pa 23.b.25.
qt. Příchozí.
Cena:
1490nebo
Kč řekl; Příchozí sem byl v zemi cizí.r
jsou ješrV řeckých výkladích
tě tato slova: Jméno pak druhého nazval Eliezer, Nebo Bůh otce 23 €1 Stalo se pak po smnohých časích, že umřel Synové Izraelští upě
mého jest spomocník můj, a vytr- král Egyptský: a synové Izraelští upěli pro roboty, k B. pro roboty.
BIBLE
KRALICKÁ ŠESTIDÍLNÁ – luxus
hl mne z ruky Faraonovy. Kterážto
a křičeli: i vstoupil k Bohu křik jejich, pro roboty.
Bůh vyslýcha
slova viz níže 18.a.4.
 pevná
vazba
 dvoubarevný tisk  pravá kůže s ozdob
spo čtyřidcíti téměř letech: jakž 24 A uslyšel Bůh naříkání jejich, a rozpomenul se modlitby a upění
poníženého svého
nou
 svou
orientační
výřezy,
stříbrná
se rozuměti může z Sk 7.e.31;
Ex ražbou,
Bůh na černá
smlouvu
s Abrahamem,
Izákem,
a Já-ořízka,
lidu, a plní jejich
7.b.7. nebo tak dlouho byl upevné
tcha- kobem.
pouzdro
žádosti podlé svých
na svého.
I vzhlédl Bůh na syny Izraelské, a poznal Bůh.t zaslíbení.
25mm
tt. Při jejich, a ujal se o ně.167 × 235
nH. tahna natahl t. rychle, hojně natahl.
BIBLE

2816 stran
Katalogové č. 1213

Cena: 2980
Kč
KAPITOLA

III.

Ukázaní se páně Mojžíšovi. 7. Poslání ho k Faraonovi. 11. Výmluvy jeho. 16. a zpravení jak se při poselství míti má. 19. Způsob
vyvedení lidu.
adaleko do pouště, aneb za
poušť.
bOreb. t. suchá hora, jinak, Sinai t. ostružinná, neb malinová:
proto že Bůh ve kři ostružinnem,
neb malinovém se ukázal. Aneb,
že mnoho křoví takového tu bylo.
Slove i hora Boží, jakož pro vidění toto, tak i pro sstoupení Boží na

M

ojžíš pak pásl dobytek Jethry Testě Mojžíš pase stádo.
svého, kněze Madyanského: a hnav
stádo apo poušti, přišel až k hoře Boží
bOreb.
2 Tedy ukázal se mu Anděl Hospodinů, v plameni Anděl se ukázal
ohně, z prostředku kře: i viděl Česká
a aj keř
hořel oh- Mojžíšovi.
biblická společnost Sk
2020
/ 2021 29
7.d.31.
něm, a však cneshořel.

Český studijní překlad
malý formát
Český studijní překlad bývá spolu s Kralickou biblí považován za jeden z nejpřesněj

ších překladů. První vydání Nového zákona v Českém studijním překladu vyšlo v roce 1994, celá Bible
v roce 2009. Jde o dílo překladatelského týmu pod vedením Antonína Zeliny.
Cíle studijního překladu:


každé slovo originálu překládat na všech místech stejně



neovlivňovat výsledný text teologickými názory překladatelů



zachovat co nejvíce informací z originálního textu

BIBLE Český studijní překlad
bez poznámkového aparátu

POSLEDNÍ
KUSY

 měkká vazba se zipem  umělá kůže, modrá
 orientační výřezy
115 × 165 mm | 1200 stran
Katalogové č. 1153

Cena: 680 Kč

BIBLE Český studijní překlad
bez poznámkového aparátu, luxus
 měkká vazba  pravá kůže, černá
 orientační výřezy, zlatá ořízka, pevné pouzdro
115 × 165 mm
1200 stran
Katalogové č. 1164

Cena:1,25
980 Kč
2. Samuelova
do karmínu a skvostu, jenž kladl zlaté ozdoby na váš oděv. 25 Jak to, že padli hrdinové uprostřed boje, Jónatan leží pobit na
tvých návrších? 26 Je mi úzko kvůli tobě,
můj bratře Jónatane, byl jsi mi velmi milý.
Tvá láska byla pro mě podivuhodnější nežli
láska žen. 27 Jak to, že padli hrdinové, přišly vniveč válečné zbraně?

2
30
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David pomazán
za judského krále

I stalo se potom, že se David doptával Hospodina: Mám jít do některého z judských měst? Hospodin mu odpověděl: Jdi. David se zeptal: Kam mám jít?
Odpověděl: Do Chebrónu. 2 David tam

326

ho králem nad Gileádem, nad Ašúrci, nad
Jizreelem, nad Efrajimem, nad Benjamínem a nad celým Izraelem.
10 Íš-bóšetovi, synu Saulovu, bylo čtyřicet let, když se stal králem nad Izraelem,
a kraloval dva roky. Jenom dům judský
byl za Davidem. 11 Doba, po kterou byl
David králem v Chebrónu nad domem
judským, byla sedm let a šest měsíců.
12 Abnér, syn Nérův, a otroci Íš-bóšeta, syna Saulova, vytáhli z Machanajimu
do Gibeónu. 13 Také Jóab, syn Serújin,
a Davidovi otroci vytáhli; setkali se u Gibeónského rybníka. Jedni zůstali na jedné straně rybníka, druzí na druhé straně
rybníka. 14 Abnér řekl Jóabovi: Ať po-

Slovo na cestu
střední formát
Slovo na cestu

je čtivý, jasný a srozumitelný překlad
Bible. Převádí do současné moderní češtiny teologické výrazy
a formulace, které mohou být dnešnímu člověku vzdálené. Po
máhá tak čtenáři pochopit myšlenky a smysl původního biblic
kého textu.
Velkou oblibu si získal nejen mezi začínajícími, ale i zkušenými
čtenáři Bible. Ti oceňují, že mohou lépe číst i delší oddíly najed
nou, a objevovat tak nové souvislosti. Slovo na cestu je českou ob
dobou populárních překladů The Living Bible a Hoffnung für alle,
případně Good News Bible a Gute Nachricht Bibel.
Moderní grafickou úpravu doplňují světově proslulé ilustrace
od Annie Vallottonové.

BIBLE Slovo na cestu
 pevná vazba  dvoubarevný tisk s ilustracemi




120 × 180 mm
1440 stran
Katalogové č. 1190

Cena: 498 Kč

janovo EVANGELIUM
Bůh se stal člověkem

1

1-3 Kristus existoval od věčnosti,
byl stále s Bohem Otcem
a byl to Bůh sám .
On byl tvořícím Božím Slovem,
kterým vše vzniklo a trvá .
4 Je zdrojem všeho života
a pro lidi světlem na cestě k Bohu .
5 To světlo přemáhá temnotu světa,
ale ta ho nikdy nepřekoná .
6 Bůh poslal muže,

Jan Křtitel připravuje cestu
Ježíšovi
19 Z Jeruzaléma přišli za Janem Křtitelem
židovští kněží s otázkou, zda je očekávaný Mesiáš – Boží Syn, izraelský král .
20-21 „Ne, nejsem Mesiáš,“ řekl jim Jan
otevřeně .
„Kdo tedy jsi?“ zeptali se ho znovu .
„Jsi prorok Elijáš?“
„Nejsem .“
Česká
biblická společnost 2020 / 2021
22 „Tak řekni, kdo jsi . Musíme
o tobě
podat zprávu těm, kteří nás poslali . Jsi

31

Slovo na cestu
velký formát s poznámkami
Slovo na cestu s poznámkami je vydání opatřené praktickými aplikačními po
známkami, které jsou spolu s dalšími doprovodnými materiály upraveny podle oblíbené Life Appli
cation Bible. Za českým vydáním poznámek, doprovodných materiálů a biblického textu je společ
ný záměr – upřednostnit srozumitelnost před doslovností a osobní přijetí před neosobní informací.

BIBLE Slovo na cestu s poznámkami
 pevná vazba
 dvoubarevný tisk s ilustracemi
167 × 235 mm
1936 stran
Katalogové č. 1191

Cena: 1150 Kč

BIBLE Slovo na cestu s poznámkami
 měkká vazba  umělá kůže, tmavě šedá  dvoubarevný tisk
s ilustracemi  orientační výřezy

m, co Ježíš učinil, se rychle roz
O něco později jej Šimon se svými druhy začali
167 × 23536mm
raji.
hledat. 37 Když ho našli, řekli mu: „Každý se ptá
1936 stran
jenom po tobě!“
Katalogové
č. 1192
e Petrovu tchyni
38 Ježíš jim však pověděl: „Musím jít také do
Cena: 1500
ch
jinýchKč
měst, abych i tam oznámil své poselství.
Lukáš 4,38–41
Vždyť proto jsem přišel.“
opustil synagogu, vydal se s Ja
39 A tak procházel celou galilejskou zemí, ká
do Šimonova a Ondřejova domu.
zal v synagogáchBIBLE
a mnohé vysvobozoval
moci
Slovo na zcestu
ně právě ležela v horečkách na
démonů.
s poznámkami, luxus
pověděli Ježíšovi. 31 Ten k ní při
Ježíš
uzdravuje
malomocného
 měkká
vazba
 umělá
kůže, tmavě šedá
a ruku a pomohl jí, aby si sedla.
38
/
Matouš
8,1–4;
Lukáš
5,12–16
estala, žena vstala a začala se sta
dvoubarevný tisk s ilustracemi
40 Jednou za ním přišel člověk postižený malomo
 orientační
výřezy, stříbrná ořízka, krabička
unce zmizelo za obzorem (a skon
censtvím a na kolenou ho prosil: „Pane, vím, že
sešli se lidé z celého města u Ši
mne
můžeš uzdravit, když budeš chtít.“
167 × 235
mm
41 Ježíš, pohnut soucitem, vztáhl ruku, dotkl se
Přivedli s sebou nemocné a po1936 stran
era uzdravil Ježíš mnoho lidí
ho a řekl: „Chci, abys byl zdráv.“ 42 V tu chvíli ma
Katalogové
č. 1193
žství posedlých vyhnal démony.
lomocenství zmizelo a muž byl uzdraven.
Cena:
43-44 Ježíš mu však přísně nařídil: „Jdi a dej si své
olil mluvit, protože věděli, že je
uzdravení ověřit knězem. Cestou se však nikde ne
oží Syn.
zastavuj a s nikým nemluv. Vezmi s sebou obětní

e v Galileji

; Lukáš 4,42–44

l Ježíš ještě před svítáním a odešel
o, kde se mohl v klidu modlit.

1,31: L 7,14
1,32: Mt 4,24
1,34: Mk 3,12;

žíšův spor se silami
Ježíše pro jeho popularitu, ale ne proto,
32abywww.bibleshop.cz
roto,
ukázal
že je Boží Syn.
ze stejného důvodu
1,35 Ježíš si dokázal udělat čas na modlit-

Sk 16,17.18; Mt 4,23
1,35: L 3,21
1,38: Iz 61,1

1,39: Mt 4,23.24
1,40: Mk 10,17
1,44: Lv 13,49;

Ježíš začíná svoji činnost

Když Ježíš odešel ze svého domova
v Nazaretu, aby začal svoji čin-

1780 Kč

Slovo na cestu
velký formát
BIBLE Slovo na cestu
 pevná vazba  modrá
 dvoubarevný tisk s ilustracemi
 orientační výřezy




144 × 216 mm
1440 stran
Katalogové č. 1187

Cena: 690 Kč

BIBLE Slovo na cestu
 měkká vazba se zipem  umělá kůže, šedivá
 dvoubarevný tisk s ilustracemi
 orientační výřezy
144 × 216 mm
1440 stran
Katalogové č. 1188

Cena: 790 Kč

t měsíců už voda klesla
e archa dosedla na zem někde
Ararat . 5 Asi za další tři měsíce
upily zpod hladiny další
hor .
však počkal dalších čtyřicet
om z okna vypustil krkavce .
ával a vracel se, dokud voda na
padla . 8 Později Noe vypustil
aby se přesvědčil, zda už je
tečně suchá . 9 Holubice se však
la do archy, protože nenašla
kde by si odpočinula, neboť
a ještě stále přikrytá vodou .
tedy vpustil zpět do archy, ale
i znovu vypustil ven . 11 Tentoholubice pryč celý den, a když
r vrátila, měla v zobáčku čersý lístek . Podle toho Noe poznal,
ž téměř docela opadla . 12 Počkal
jeden týden a znovu holubici
Tehdy se však už holubice neMěsíc nato otevřel Noe poklop
a vlastní oči se přesvědčil, že

BIBLE Slovo na cestu, luxus
 měkká vazba  pravá kůže, černá
18-20 Lidé i zvířata tedy opustili archu,
 dvoubarevný tisk s ilustracemi
a když už byli všichni venku, postavil
 orientační
výřezy,
stříbrná
ořízka, pevné pouzdro
Noe
Hospodinu
oltář, zapálil
na něm
oheň a obětoval vždy po jednom ze
144 × 216 mm
všech zvířat, která Bůh k tomuto účelu
1440 stran
vybral .
Katalogové
č. 1189
21 Hospodin
jeho oběť přijal a řekl
Cena:
990 Kččlověk už od mládí tíhne
si:
„Přestože
ke zlu a násilí, už nikdy kvůli němu
nebudu zlořečit zemi a nezahubím
všechno živé, jako jsem to nyní učinil .
22 Dokud bude tato země existovat,
nepřestane střídání dne a noci, léta
a zimy, žáru a chladu i setby a sklizně .“

Bůh žehná Noemu i jeho synům

9

Bůh pak Noemu i jeho synům
požehnal a řekl jim, aby zplodili
množství potomků a znovu naplnili
zemi . Pak dodal: 2 „Všechna zvířata na
celé zemi se vás budou bát, neboť jsem
vám nad nimi dal moc .
Česká biblická společnost 2020 / 2021 33
3 Tak, jako jsem vám dal za pokrm

Slovo na cestu
malý formát
BIBLE Slovo na cestu
 pevná vazba  oranžová  dvoubarevný tisk
s ilustracemi




108 × 162 mm
1440 stran
Katalogové č. 1186

Cena: 490 Kč

BIBLE Slovo na cestu
 měkká vazba se zipem  umělá kůže, čokoládová
 dvoubarevný tisk s ilustracemi
 orientační výřezy
108 × 162 mm
1440 stran
Katalogové č. 1184

Cena: 690 Kč

BIBLE Slovo na cestu
 měkká vazba se zipem  umělá kůže, malinová
 dvoubarevný tisk s ilustracemi
 orientační výřezy
108 × 162 mm
1440 stran
Katalogové č. 1185

Cena: 690 Kč

BIBLE Slovo na cestu, luxus
 měkká vazba  pravá kůže, černá
 dvoubarevný tisk s ilustracemi  orientační výřezy
 stříbrná ořízka, pevné pouzdro
108 × 162 mm
1440 stran
Katalogové č. 1194

Cena: 790 Kč
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Slovo na cestu
Nový zákon – kapesní formát
Nový zákon Slovo na cestu obsahuje kromě biblického textu i základní informa
ce „Stručně o Bibli“. Dvousloupcová sazba s ilustracemi.

NOVÝ ZÁKON Slovo na cestu
 šitá měkká vazba  šedo-zelená
 jednobarevný tisk  kartonové desky s chlopněmi




M 100 × 150 mm
288 stran
Katalogové č. 1330

Cena: 79 Kč

NOVÝ ZÁKON Slovo na cestu
 šitá měkká vazba  bílo-modrá
 jednobarevný tisk  kartonové desky s chlopněmi




M 100 × 150 mm
288 stran
Katalogové č. 1341

Cena: 79 Kč

NOVÝ ZÁKON Slovo na cestu
 šitá měkká vazba  stříbrno-červená
 jednobarevný tisk  kartonové desky s chlopněmi




M 100 × 150 mm
288 stran
Katalogové č. 1342

Cena: 79 Kč

NOVÝ ZÁKON Slovo na cestu
 šitá měkká vazba  žluto-černá
 jednobarevný tisk  kartonové desky s chlopněmi




M 100 × 150 mm
288 stran
Katalogové č. 1343

Cena: 79 Kč
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Slovo na cestu
Nový zákon – kapesní formát
NOVÝ ZÁKON Slovo na cestu




 šitá měkká vazba  červená
 dvoubarevný tisk
 kartonové desky s chlopněmi
L 120 × 180 mm
288 stran
Katalogové č. 1319

Cena: 148 Kč

NOVÝ ZÁKON Slovo na cestu




 pevná / šitá měkká vazba  černá
 dvoubarevný tisk
L 120 × 180 mm
288 stran
Katalogové č. 1318 (pevná vazba)
Katalogové č. 1320 (kartonové desky)

Cena: 148 Kč

NOVÝ ZÁKON Slovo na cestu




 šitá měkká vazba  modrá
 dvoubarevný tisk
 kartonové
desky
s chlopněmi
se vstříc světlu. 14 Všechno vaše
jednání
není
špatné,
může vyvolat špatnou

ať určuje Ježíš Kristus. Nevěnujte příliš
odezvu. 17 V Božím království nejde
L 120
pozornosti tělu, abyste se nestali
otroky
× 180přece
mm o jídlo a pití, ale o spravedlnost,
jeho potřeb.
pokoj a radost, jak je dává Duch svatý.
288 stran
18 Kdo v tomto duchu slouží Kristu, líbí
„Slabí“ a „silní“ věřící
Katalogové č. se
1317
Bohu a váží si ho i lidé. 19 Usilujme
Lidi, kteří mají příliš Cena:
úzkostlivou
148 Kčtedy především o to, co slouží všem
víru, přijímejte mezi sebe, ale
k pokoji a ke vzájemnému duchovní
ne proto, abyste kritizovali a vyvraceli
mu prospěchu. 20 Nepoškozujme Boží
jejich názory. 2 Jeden je přesvědčený, že dílo kvůli podružnostem a vyhýbejme
je nutno dodržovat celou řadu nábožen se všemu, co by mohlo oslabit víru bra
ských zákazů a příkazů, například nejí
tra. 21 Je lepší odepřít si, co vadí mému
jídla, která pokládá za nečistá. 3 Jiný
bratru, než někoho zranit. 22-23 Své pře
naopak věří, že na tom tolik nezáleží,
svědčení však nezrazujme; Bůh o něm
že může jíst všechno. Kdo jí všech
ví. Budeme šťastni a bez výčitek, když
no, ať se nedívá spatra na toho, kdo
uposlechneme hlas svého svědomí.
třeba nejí vůbec maso. A kdo nepožívá
Neřídit se jím a zapřít své přesvědčení
maso, ať nekritizuje toho, kdo ho jí
je hřích.
bez zábran: vždyť také on byl přijat Bo
Kde
je opravdová víra, tam je trvalý
hem. 4 Jakým právem chceš odsuzovat
soulad
toho, jehož pánem nejsi ty, ale Bůh?
My vyspělejší ve víře jsme povinni
Je jen Boží záležitostí, zda člověk stojí
snášet nedostatky těch, kdo tak
nebo padá – a i v pádu ho Bůh dokáže
pokročilí nejsou, a nesmíme být na
36 zadržet.
www.bibleshop.cz
svou úroveň domýšliví. 2 Pamatujte
5-6 Někdo zase činí rozdíl mezi dny

14

15

L

Slovo na cestu
česko-anglický Nový zákon
Slovo na cestu a New Living Translation

Oba překlady vycházejí ze společné tradice překladu The Living Bible a usilují o jednodušší slovní zá
sobu a velkou srozumitelnost, spíše než o doslovnost. Čtenář je tak veden k tomu, aby neporovnával
jednotlivá slovíčka, ale ponořil se do delších pasáží biblického textu.

ČESKO-ANGLICKÝ NOVÝ ZÁKON
 šitá měkká vazba  jednobarevný tisk
 kartonové desky s chlopněmi




M 100 × 150 mm
512 stran
Katalogové č. 1331

Cena: 49 Kč

17All those listed above include fourteen
generations from Abraham to David, fourteen from David to the Babylonian exile, and
fourteen from the Babylonian exile to the
 pevná vazba
Messiah.
The Birth
of Jesus the Messiah
 dvoubarevný
tisk 18 This is
how Jesus the Messiah was born. His mother, Mary,
to be married to
L was
120engaged
× 180 mm
Joseph. But before the marriage took place,
512
stran
while she was still a virgin, she became
Katalogové
č. 1332
pregnant
through the
power of the Holy
to
whom she was engaged,
Spirit.Cena:
19 Joseph,
79
Kč
was a righteous man and did not want to
disgrace her publicly, so he decided to break
the engagement quietly.
20As he considered this, an angel of the
Lord appeared to him in a dream. “Joseph,
son of David,” the angel said, “do not be
afraid to take Mary as your wife. For the
child within her was conceived by the Holy
Spirit. 21And she will have a son, and you
are to name him Jesus, for he will save his
people from their sins.”
22All of this occurred to fulfill the
Lord’s message through his prophet:
23 “Look! The virgin will conceive a child! She will
give birth to a son, and they will call him Immanuel, which means ‘God is with us.’”
use you were forced. ¹⁵ It seems you
Snad proto
se ti
musel
šel odJo
tebe.
seph¹⁵woke
up, he
did
as the an24 When
Onesimus for a little while so that
Onezimos na krátkou dobu vzdálit,
gel
of
the
Lord
commanded
and
otro- Mary
ould have him back forever. ¹⁶ He is
aby byl navždycky tvým – ¹⁶ netook
he did not
have Je-li
sexual
nger like a slave to you. He is more as his wife.
kem, 25
aleBut
milovaným
bratrem.
a slave, for he is a beloved brother, relations
takwith
drahýher
mně,
oč víc
until
herbude
sonmilý
was born.
cially to me. Now he will mean muchAnd Joseph
i tobě named
– jako člověk
jako křesťan.
him iJesus.
to you, both as a man and as a brother
Již ne otrok, ale bratr ¹⁷ Jestli jsem
Visitors
from the East Jesus was born
skutečně tvým přítelem, přijmi
e Lord.
M
in Beth
lehemjako
in Ju
dea,toduring
the reign
o if you consider me your partner,
ho stejně,
bych
byl já sám.
od.
that time
some
Jestli
tě About
nějak poškodil
nebo
něco wise
ome him as you would welcome me.of King¹⁸Her
e has wronged you in any way or owes
Já,rusaukradl,
připišlands
to na můj
účet.in¹⁹Je
men from
eastern
arrived
nything, charge it to me. ¹⁹ I, Paul, lem, asking,
Pavel, zaručuji
vlastní
rukou,
the
newborn
king of
2 “Whereseiszde
e this with my own hand: I will repay
že ti to zaplatím. Nechci ti připothe Jews?
We saw his star as it rose, and we
nd I won’t mention that you owe me
mínat, že mi dlužíš celý svůj život.
have come
to worship
mysli na him.”
Pána a prokaž mi
very soul!
²⁰ Bratře,
od was
deeply disturbed
Yes, my brother, please do me this favor3 King
bych tě o to,when
tuHer
laskavost.
²¹ Nežádal

17Od praotce Abrahama k Davidovi
je to čtrnáct generací, dále čtrnáct
generací od Davida po babylónské
zajetí a od zajetí v Babylónu až ke
Kristu také čtrnáct . Rodokmen uzavírá Josef, manžel Marie, které se
narodil Ježíš – Boží Syn .
Anděl se zjevuje Josefovi 18 S narozením Ježíše Krista to bylo takto:
Ježíšova matka Marie byla zasnoubena s Josefem . Dříve, než se vzali,
se však ukázalo, že bude matkou .
19 Josef byl ohleduplný muž a nechtěl
Marii vystavit veřejné hanbě, proto
se rozhodl, že se s ní rozejde . 20 Když
o tom uvažoval, ukázal se mu ve snu
Boží posel a řekl: „Josefe, Davidův
synu, neboj se vzít si Marii . Co v ní
bylo počato, je z Ducha svatého .
21 Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš .
On vysvobodí svůj lid z moci zla .
22 Těmito událostmi se splní předpověď proroka Izajáše: 23‚Slyšte! Panna
bude těhotná a porodí syna . Budete
mu říkat Immanuel, to znamená
Bůh je s námi .‘“
24 Když se Josef probudil, udělal
vše tak, jak mu přikázal Boží posel,
a oženil se s Marií . 25Ale nežil s ní
manželsky až do doby, kdy se jí narodil syn, kterému dal jméno Ježíš .
Příchod učenců z východní
země Ježíš se narodil v Betlémě
v Judsku za vlády krále Heroda . V té
době přijeli do Jeruzaléma učen- L
ci z východní země a vyptávali se:
2„Kde je ten židovský král, který se
právě narodil? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu
poklonit .“
Česká biblická společnost 2020 / 2021
3 Tato novina velmi znepokoji-
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Slovo na cestu
výběry biblických textů
Drobné, tematicky zaměřené brožurky

v sympatické grafické úpravě
s ilustracemi potěší jako malý dárek nebo poslouží pro první seznámení s moudrostí Bible a Ježíšovým
poselstvím. Díky výhodné ceně jsou vhodné také jako pozornost pro návštěvníky církevních nebo
sborových akcí.

VÝBĚR Z JEŽÍŠOVÝCH PODOBENSTVÍ
Slovo na cestu
 sešit  dvoubarevný tisk s ilustracemi




100 × 150 mm | 12 stran | kat. č. 1181

Cena: 10 Kč

VÝBĚR Z KAZATELE

Slovo na cestu
 sešit  dvoubarevný tisk s ilustracemi




100 × 150 mm | 12 stran | kat. č. 1180

Cena: 10 Kč

KÁZÁNÍ NA HOŘE

Slovo na cestu
 sešit  dvoubarevný tisk s ilustracemi




100 × 150 mm | 12 stran | kat. č. 1199

Cena: 10 Kč

VÝBĚR Z PŘÍSLOVÍ

Slovo na cestu
 sešit  dvoubarevný tisk s ilustracemi
100 × 150 mm | 12 stran | kat. č. 1198

Cena: 10 Kč

odebrání celého balení nabízíme u některých titulů výhodnou cenu.

 Při
Kompletní aktuální nabídku „krabicových slev“ najdete na www.dumbible.cz
v záložce Obchod / Krabicový prodej, kde je možné si zboží prostřednictvím
formuláře objednat.
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Slovo na cestu
výběry biblických textů
VÝBĚR Z ŽALMŮ

Slovo na cestu
 sešit  dvoubarevný tisk s ilustracemi




100 × 150 mm | 12 stran | kat. č. 1182

Cena: 10 Kč

JEŽÍŠOVY ROZHOVORY

Slovo na cestu
 sešit  dvoubarevný tisk s ilustracemi




100 × 150 mm | 12 stran | kat. č. 1183

Cena: 10 Kč

VOLÁNÍ PO NADĚJI

Slovo na cestu
 sešit  dvoubarevný tisk s ilustracemi




100 × 150 mm | 12 stran | kat. č. 1179

Cena: 10 Kč

... A NEJVĚTŠÍ JE LÁSKA

Slovo na cestu
 sešit  dvoubarevný tisk s ilustracemi




100 × 150 mm | 12 stran | kat. č. 1178

LUKÁŠ
19,1–10

Cena: 10 Kč

Potom Ježíš vešel do Jericha. Žil tam vrchní výběrčí
daní Zacheus, velký boháč. Chtěl za každou cenu
vidět Ježíše, ale protože sám byl malé postavy a okolo
Ježíše se tísnily davy lidí, předběhl průvod a vylezl
na strom; odtamtud ho vyhlížel. Když Ježíš došel až
k tomu místu, podíval se vzhůru a řekl: „Zachee,
pojď rychle dolů, chci dnes být tvým hostem.“
Zacheus slezl, jak nejrychleji uměl, a plný radosti
si odváděl Ježíše domů. Lidé se posmívali: „Jde na
Česká biblická společnost 2020 / 2021
návštěvu k takovému hříšníkovi!“ Tu se Zacheus
zastavil a obrátil na Ježíše: „Pane, polovinu svého
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Knihy pro děti
pro školáky a mladší teenagery
V HLAVNÍ ROLI
BIBLE

NOVI NKA

Andrew Prichard

„Osud lidstva je neustále ohrožen nevymýtitelnou dědičnou vadou – slabostí srdce. Sami se
nedokážou vyléčit. Kdo je spasí? Vyvolený zachránce musí dokázat nemožné – žít dokonalým životem a zemřít dokonalou smrtí. Jen tak
může zabránit úplnému přetržení životodárného spojení člověka s Bohem…“
 Světla, kamera, akce… aneb Bible jako

filmový trhák

 Dobře známé i opomíjené biblické epizo-

David and Goliath

King Saul wants David dead

Israel will soon see God’s choice of king. They go to battle
with the Philistines and, for 40 days, a giant challenges God’s
nation. David will soon be famous…

1

1
2

2

3
4

3

5
4

6

“The whole
world will know”
God uses David to rescue
Israel. Goliath is 3 m tall and
his armour weighs 55 kg, but
a small shepherd boy defeats
him with a single stone! The
world knows this story!

The making of the bible

7
8

1

1

2

2
3
4

5

3

5

6

4

Goliath (3 metres tall, shouts war cry) Give me a man to
fight me! If he wins, we will be your servants!
David (Arrives with food for his brothers) Who is he? How
dare he challenge the Lord! Saul, I was a shepherd and I
fought lions and bears. This man is no different. Allow me
to fight him. He has challenged the armies of the living
God.

Saul (Putting armour on
him) Go, and may God
go with you. Wear my
armour.
David (Weighed down) I
cannot! I am not used to
this. I will just take five
stones and my sling.
Goliath Am I a dog that
you come at me with
sticks? I curse you by my
gods.
David I come to you in
the name of the Lord
Almighty! The whole
world will know that there
is a God in Israel and he
does not save with sword
and spear. He now hands
you over to us. (Slings a
stone at Goliath)
(The stone lodges in
Goliath’s head. David
runs to Goliath, takes his
sword and chops off his
head. The Philistines flee
and Israelites attack.)

7
“The Lord’s anointed one”
David cares more about
obedience than power. God
chose Saul too, and David will
not rush his way to the throne.
His love and obedience will
make him a good king.

8

Saul (To David) Whose
son are you?
David My father is Jesse,
from Bethlehem.

Why does David spare
Saul’s life?

How does David trust God?

6
7
8

Saul (Throws spear at David) Agghhhh! I’ll pin David to
the wall! (David dodges and runs.)
Jonathan David, run for your life. My father will kill you.
Go, before it is too late!

(Saul chases David into the hills with 3000 men. He goes
into a cave for a bathroom break.)
David’s Men See, here is your moment. David, kill him
before he kills you!

(David nears Saul and cuts a corner off his robe.)
David What am I doing? The Lord forbid I harm the Lord’s
anointed. He is God’s
choice! Men, you must not
harm him either.
David (Saul leaves cave.)
Saul, why do you think I
want to kill you? I will not
kill the Lord’s anointed!
He handed you to me, but
I cut off a corner of your
robe. May the Lord judge
between us. I will not kill
his anointed!
Saul (Weeps) You are
better than me. The Lord
handed me to you but you
let me live. Now I know
you will be king. Swear to
spare my children after me!

Saul Armour bearer, kill me
with your sword!
Armour bearer
(Trembling) I cannot!
Saul Then I must. (Falls on
his own sword. Philistines
win and Israel mourns.)
(Philistines find Saul’s body,
cut off head, take armour,
and spread the news.)

Hi, I’m Freddie! But my friends call me 3D Freddie. Probably
ecause I never take off these cool specs. I love making history
hree-dimensional! Here’s
the guided tour – how the Bible was made!
Esther becomes queen of Persia
Esther 1–4

Esther 5–8

Did you know?
More than 40 different
people wrote it! In
Esther’s clever banquets
Back in Persia, King Xerxes rules all people from Ethiopia to
God brings a hilarious rescue. Esther goes to see Xerxes and
India. Soon the Jews face total destruction, and Xerxes’ new
he offers her anything, up
to half his kingdom!
So she invites
fact,
it took
them
Welcome to God’s library.
It’s
allpersonhis!
He
says he “breathed” it all. He him
queen looks like
the only
who can
save them.
to a banquet with Haman.
1,600 years!
nspired the writers to write.
City People
@Susa often call the Bible God’s Word.
chat
Livestream
Bible” isn’t a made-up word.
It’s Greek. It means “books”.
They wrote it from
about 1500 bc to
he Bible is actually a library of many different books. 66 books,
PhotosThe Old Testament and the New
about ad 100. That’s
n fact! Split into two parts:
Friends
what I call epic!
estament. “Testament”
means “agreement”, or “way of doing
Events
hings”. It's God’s way of doing things.
Xerxes
I have a new queen: Esther!
My old queen, Vashti, refused to
obey me!

EXODUS

JOSHUA

JUDGES

LEVITICUS

RUTH

Esther
But if anyone sees the king
without being called, they will die!
I haven’t been called for 30 days!

NUMBERS
DEUTERONOMY

ECCLESIASTES

1 SAMUEL

2 SAMUEL

Mordecai
You will not escape death either! If you stay silent,
rescue will come from another place. Maybe you
became queen for such a time as this!

Esther
Pray for me with every Jew in Susa. In three
days, I will see the king. If I die, I die.
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SONG OF SONGS
ISAIAH

HOSEA

7

8

65

Welcome to God’s library!

Mordecai
Esther, my cousin, all the Jews are crying
bitterly! You are Jewish too and must tell
Xerxes. Plead with him for your people!

5

6

(Later, in battle, Philistines
kill Saul’s sons and hit Saul
with arrow.)

64

GENESIS

Andrew Prichard, oblíbený autor a učitel, původně pracoval ve filmovém průmyslu. V současné době vyučuje v Oxfordu mladší děti základy křesťanství a biblistiky, přednáší na
školách, křesťanských shromážděních i letních táborech. V své knize V hlavní roli Bible
spojil Andrew svou lásku k filmům s lásBible writing
styles
The Bible isn’t all the same. That might get boring! It takes over 70 hours to
kou k Bibli. S využitím filmových kulis dokáže
read the whole thing out loud. Good thing there are different writing styles!
Everyone writes in a different way, and people write for different reasons:
přehledným
a Ipoutavým
způsobem seznámit
entertainment, history, poetry,
record-keeping, letter writing.
could go on.
Here are five writing styles in the Bible…
mladé čtenáře s pozoruhodným světem biblických příběhů.
Law
History
Poetry
Prophecy
Letters

Respecting God’s Choice

features

Special Features:

David becomes a godly general. The people cheer, “Saul has killed
thousands and David has killed tens of thousands.” Saul hates David,
but David still respects Saul.

A Famous Victory

1 Samuel 18–31

1 Samuel 17

dy představené prostřednictvím scénářů,
filmových plakátů, recenzí i rozhovorů s
hlavními hvězdami
 Od knihy Genesis po Zjevení se Biblí
prolíná fascinující příběh lidstva a jeho
Boha s třemi ústředními motivy – život
s Bohem, Boží přísliby, Boží spása
 Biblické texty vycházejí z překladu Slovo
na cestu

Esther
My lord the king, there is a conspiracy to kill
you! A Jewish man called Mordecai overheard
their plot and has told me to tell you.
Xerxes
These men shall be HANGED! Mordecai has
saved me.
Haman
I am the prime minister and Xerxes
commands all to bow to me! Even you,
Mordecai! Every day you refuse and I am
furious! Because of you, I will kill all the Jews
in the Persian Empire. Hear my orders! On the
13th day of the 12th month, I order every
Jew in the king’s empire to be killed – young
and old, women and children. This is
sealed with the king’s ring.

1 KINGS

2 KINGS

0mins ago

1 CHRONICLES

2 CHRONICLES

“Rescue will come”

EZRA

God works in the background.
Although no one says his name, God
helps Esther and her cousin Mordecai,
and they know he will rescue his people.

What plans do Haman and
Mordecai make?

NEHEMIAH

What a reversal! The king has hanged Haman on his own gallows!
Hahaha! Generous King Xerxes! Queen Esther has Haman’s home
and Mordecai is prime minister! The Jews are saved!
Xerxes is raging at Haman and has gone out to think. What’s this?
Haman is on Esther’s seat begging for his life. The king’s back! “Will
he even attack my queen in my own home?” Men are grabbing
Haman, and a servant has mentioned his gallows for Mordecai!
12mins ago It’s Esther’s second feast. Haman seems unhappy tonight. It’s about
to get worse! The king is asking Esther, “Request anything, up to
half my kingdom!” She says she’s a Jew, but her people will soon be
killed. Xerxes is asking who has dared to do this. Vile Haman! Uh oh.
9hrs ago
Hilarious! Xerxes has praised Mordecai, and Haman has to dress
Mordecai in royal robes and put him on the royal horse! Haman
wanted this for himself! He never expected this! Look how angry he
is!
12hrs ago The king can’t sleep. He has just heard that he never praised
Mordecai for saving his life. He sure will now. But Haman has arrived
to discuss hanging Mordecai on gallows he has built! Xerxes asks
him how he should treat the man he delights to praise. Haman
thinks it’s him – he’s listing loads of things!
24hrs ago Esther did not ask her question at her banquet – she’s making
Xerxes wait until tomorrow. But Haman’s showing off how the king
and queen love to praise him. He will get what he deserves.
9mins ago

JOEL

These books
talk about God’s
agreement with
Israel. Moses
is believed to
have written
these books
and Jewish
people call
them the Torah.

JOB

PSALMS

The Old
Testament

Some writers
wrote songs
and proverbs.
They are full of
wise sayings
about the
meaning of life.
They’re nice
to dip into any
time you like.

Prophets
wrote God’s
message to his
people.God
has a lot to
say! They often
talk about the
future, both
good and bad.
Listen sharp!

Jesus’ friends
wrote to each
other, telling
them what Jesus
has done and
how they should
live. Some letters
are tiny. Some
are massive! All
are juicy.

 pevná vazba
215 × 260 mm | 160 stran | kat. č. 1848

Cena: 598 Kč

LIVE @Susa

ESTHER

PROVERBS

The true story
about how
Israel became a
nation, how they
rebelled against
God, and what
he did about
it. True stories
about Jesus are
called Gospels.

MATTHEW

1 THESSALONIANS

MARK

2 THESSALONIANS

LUKE

1 TIMOTHY

JOHN

2 TIMOTHY

“Praise”
Haman is
competing with
Mordecai for praise.
But he doesn’t
realize that God is
on Mordecai’s side!
Xerxes rewards
loyalty, and Haman
gets justice.

ACTS OF THE APOSTLES

TITUS

ROMANS

PHILEMON

1 CORINTHIANS

HEBREWS

Why is Haman
doomed?

87

The New
Testament

AMOS

HABAKKUK

GALATIANS

1 PETER

LAMENTATIONS

JONAH

HAGGAI

EPHESIANS

2 PETER

EZEKIEL

MICAH

ZECHARIAH

PHILIPPIANS

1 JOHN

JUDE

DANIEL

NAHUM

MALACHI

COLOSSIANS

2 JOHN

REVELATION

2 CORINTHIANS

Ukázky anglického
originálu
OBADIAH
ZEPHANIAH

JEREMIAH
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3D
Freddie

Hugely! It’s the bestselling book of all
time, with over 6 billion Bibles in the world

JAMES

3 JOHN

Key
=Law

=History

=Poetry

=Prophecy

=Letters

Knihy pro děti
pro školáky
BIBLE – PŘÍBĚHY NA KAŽDÝ DEN
Mary Joslinová, ilustrace Amanda Hallová

365 biblických příběhů provázejících celým Starým i Novým zákonem
365 krátkých modliteb, které vedou k rozjímání nad biblickým textem
365 dní pravidelného setkávání s Biblí pro děti i dospělé

 pevná vazba
185 × 240 mm | 384 stran | kat. č. 1847

Cena: 548 Kč

EXPEDICE BIBLE – 100 dobrodružných výprav

POSLEDNÍ

Expedice Bible je rozdělena do dvaceti kapitol – expedicí. V každé
KUSY
z nich je pět výprav inspirovaných biblickými příběhy, zajímavé
úkoly, náměty k přemýšlení i k modlitbě. Kniha je vhodná jak pro zvídavé
jednotlivce, tak pro skupinové studium základů Bible.

 pevná vazba
190 × 256 mm | 128 stran | kat. č. 1805

Cena: 298 Kč

SVĚTEM BIBLE – obrazový průvodce
Lois Rocková, ilustrace Steve Noon

V knize ožívá starověký svět díky celostránkovým ilustracím, fotografiím
a přehledným mapkám. Poutavý text přibližuje dobu, prostředí a širší souvislosti vybraných biblických událostí.

 pevná vazba
215 × 260 mm | 64 stran | kat. č. 1807

Cena: 198 Kč

(NE)ZNÁMÉ PŘÍBĚHY BIBLE

Margaret McAllisterová, ilustrace Alida Massariová
Poutavě převyprávěné příběhy méně známých biblických postav nabízejí nový pohled na okolnosti a vztahy, které jsou v Bibli zmíněné jen letmo, takže
se na velké i malé příhody můžeme podívat novýma očima.
� Bileám � Hagar � Mefíbošet � Nábot � Vdova � Malá služebnice � Ebedmelek
� Alžběta � Setník � Noční setkání � Dorkas � Euniké � Filemon

 pevná vazba
215 × 260 mm | 48 stran | kat. č. 1814

Cena: 198 Kč

Česká biblická společnost 2020 / 2021
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Knihy pro děti
mladší školní věk
DĚTSKÁ BIBLE – ČTI A POZNÁVEJ
Sophie Piperová, ilustrace Anthony Lewis

Velká ilustrovaná Bible pro děti, které se chtějí dozvědět něco víc – kromě biblických příběhů se mohou seznámit s tím, jak vypadal Šalomounův chrám,
jak žili kočovníci v Abrahamově době, co obnášela práce tesaře za časů Ježíše,
jak vypadala synagoga uvnitř, jak se stolovalo a jiné zajímavosti.

 pevná vazba
180 × 225 mm | 384 stran | kat. č. 1843

Cena: 478 Kč

BIBLICKÁ PODOBENSTVÍ PRO DĚTI
Bob Hartman & Krisztina Kállai Nagyová

Když Ježíš hovořil v podobenstvích, sbíhali se k němu lidé z širokého okolí.
V každém jeho příběhu můžeme objevit poselství, co to znamená být součástí Božího království. Příběhy se dobře hodí jak k předčítání dětem, tak i k jejich prvnímu samostatnému čtení.

 pevná vazba
220 × 265 mm | 64 stran | kat. č. 1854

Cena: 198 Kč

ČTEME SPOLEČNĚ BIBLICKÉ PŘÍBĚHY
Christina Goodingsová, ilustrace Jimothy Oliver

Tento výběr biblických příběhů je přizpůsoben potřebám a možnostem začínajících čtenářů. Některá hravá slova jsou v knize zvlášť zvýrazněna a určena
především pro první zvídavé pokusy předškoláků o rozpoznávání písmenek.

 pevná vazba
215 × 260 mm | 96 stran | kat. č. 1856

Cena: 198 Kč

KOMPLET PRO KLUKY A HOLKY

 4 tituly | kat. č. 9912

Cena: 390 Kč (původní cena 642 Kč, ušetříte 252 Kč)
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Knihy pro děti
„pro kluky a holky“
BIBLE PRO KLUKY A HOLKY

Lois Rocková, ilustrace Kay Widdowsonová
Mile ilustrovanou knížku ocení dospělí pro předčítání nejmenším stejně jako začínající školáci, kterým se větší písmenka a jednoduchý text dobře čte.

 pevná vazba
168 × 180 mm | 128 stran | kat. č. 1842

Cena: 198 Kč

VERŠOVANÉ MODLITBY PRO KLUKY A HOLKY
Lois Rocková, ilustrace Kay Widdowsonová

Sbírka jednoduchých veršovaných modliteb pro různé příležitosti. Kluci
a holky mohou sami nebo společně s rodiči přivítat nový den, poděkovat
za své blízké, radovat se z Božího stvoření a večer před usnutím si přeříkat
modlitbu na dobrou noc.

 pevná vazba
168 × 180 mm | 64 stran | kat. č. 1852

Cena: 198 Kč

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH PRO KLUKY A HOLKY
Lois Rocková, ilustrace Kay Widdowsonová

Děti mají rády Vánoce, ne vždy však vědí, jak to všechno začalo. Vánoční příběh pro kluky a holky je seznámí se vším podstatným z příběhu o Ježíšově
narození.

 pevná vazba
168 × 180 mm | 32 stran | kat. č. 1858

Cena: 148 Kč

VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH PRO KLUKY A HOLKY
Lois Rocková, ilustrace Kay Widdowsonová

Vysvětlit dětem smutný a zároveň nadějný význam Velikonoc bývá pro dospělé někdy obtížné. Tato kniha jim pomůže společně sdílet zvěst, že Bůh je
přítelem i v těžkých časech a že může vše změnit k dobrému.

 pevná vazba
168 × 180 mm | 32 stran | kat. č. 1851

Cena: 98 Kč

Česká biblická společnost 2020 / 2021

43

Knihy pro děti
mladší školní věk
VESELÁ BIBLE PRO BYSTRÉ DĚTI
Peter Martin, Len Epstein

Zábavná obrázková kniha s detailními ilustracemi biblických příběhů. Mladí čtenáři plní různé úkoly a hledají zajímavé scény a předměty, které jsou
umístěny na okrajích stránek. Úkoly zdůrazňují hlavní témata biblických
příběhů.

 pevná vazba
210 × 297 mm | 32 stran | kat. č. 1855

Cena: 198 Kč

BIBLE PRO MALÉ DETEKTIVY
Peter Martin, ilustrace Peter Kent

Bohatě ilustrovaná kniha přibližuje malým čtenářům vtipným způsobem
svět Bible. Na sedmnácti celostránkových obrázcích děti vyhledávají lidi, věci, zvířata, stromy či jiné detaily a díky tomu si nejen procvičí pozornost, ale
také se dozví mnoho zajímavých podrobností o době, ve které se odehrávaly
některé známé biblické příběhy.

 pevná vazba
215 × 260 mm | 48 stran | kat. č. 1810

Cena: 248 Kč

JEŽÍŠŮV PŘÍBĚH PRO MALÉ DETEKTIVY
Peter Martin, ilustrace Peter Kent

Kniha plná detailních ilustrací přibližuje dětem dobu, ve které žil Ježíš,
a zobrazuje nejvýznamnější momenty z jeho života. Malí čtenáři se při hledání různých detailů dozvědí, jak vypadal všední život ve starověku, jak lidé
cestovali, jedli a pracovali. Podrobné obrázky odhalují, co všechno se mohlo
přihodit, zatímco Ježíš kázal o Božím království.

 pevná vazba
215 × 260 mm | 48 stran | kat. č. 1813

Cena: 248 Kč

KOMPLET PRO MALÉ DETEKTIVY
 2 tituly | kat. č. 9919

Cena: 347 Kč (původní cena 496 Kč, ušetříte 149 Kč)

44

www.bibleshop.cz

Knihy pro děti
Bible pro nejmenší
MOJE MALÁ KUFŘÍKOVÁ BIBLE

Cecilie Olesenová, ilustrace Gustavo Mazali
Oblíbená kufříková Bible má pevné stránky, které děti nezničí tak
snadno jako papír. V knize naleznete třicet nejznámějších bohatě ilustrovaných biblických příběhů. Děti zaujme praktické kufříkové ouško,
díky kterému knihu již nepustí z ruky. Děti, držte se Bible!

 pevné leporelové stránky, ouško
132 × 155 mm | 62 stran | kat. č. 1820

Cena: 226 Kč

KUFŘÍKOVÁ BIBLE
S MODLITBAMI PRO DĚTI

Cecilie Fodorová, ilustrace Gustavo Mazali
„Kufříkové Bible“ s ouškem pro snadné přenášení jsou velmi oblíbené
v mnoha zemích a pomohly přivést k zájmu o biblické příběhy již miliony dětí. Toto vydání je kromě 31 nejznámějších biblických příběhů
doplněno i krátkými výstižnými dětskými modlitbami.

 pevné leporelové stránky, ouško
132 × 155 mm | 67 stran | kat. č. 1830

Cena: 226 Kč

BEZVA BIBLE

Victoria Tebbsová
Znáte biblické příběhy o zradě i nečekané pomoci? O silákovi i bezbranném pocestném? O obrovitém Goliášovi i maličkém Zacheovi? O zchudlém synu i o pastýři, který se stal králem? A co o králi, který se narodil ve chlévě?
Kniha vyniká sympatickou nadsázkou svých ilustrací, kterými doprovází desatero napínavých příběhů z Bible.

 pevná vazba
170 × 215 mm | 160 stran | kat. č. 1812

Cena: 198 Kč
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Knihy pro děti
Bible pro nejmenší
BIBLE – HLEDÁM… UŽ TO MÁM
Julia Stonová & Samantha Meredithová

Jedenáct biblických příběhů s mnoha zajímavými detaily. Na každé dvoustraně je umístěn postranní panel s obrázky zvířátek, věcí i postav, které děti hledají v ilustraci příběhu.

 pevné leporelové stránky
185 × 185 mm | 24 stran | kat. č. 1853

Cena: 226 Kč

MOJE MALÁ BIBLE

Christina Goodingsová, ilustrace Melanie Mitchellová
Úspěšný, mnohokrát dotiskovaný titul s nejznámějšími biblickými příběhy. Díky pevným stránkám si mohou děti v Bibli samy listovat, aniž by ji
poškodily.

 pevné leporelové stránky
135 × 168 mm | 40 stran | kat. č. 1839

Cena: 198 Kč

MOJE DĚTSKÉ MODLITBIČKY

Christina Goodingsová, ilustrace Melanie Mitchellová

POSLEDNÍ
KUSY

Veršované modlitby pro nejmenší. Kniha je určena dětem, rodičům
i prarodičům – zkrátka každému, kdo se chce s dětmi modlit. V knize naleznete modlitbičky pro každou denní dobu a různé situace.

 pevné leporelové stránky
135 × 168 mm | 40 stran | kat. č. 1841

Cena: 186 Kč

BIBLE V OBRÁZCÍCH

Juliet Davidová, ilustrace Helen Proleová
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.

 pevná vazba
152 × 182 mm | 378 stran | kat. č. 1844

Cena: 298 Kč
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Populárně naučné knihy
encyklopedie
PRŮVODCE BIBLÍ

Revidované a nově rozšířené
vydání světového bestselleru

NOVI NKA

Obsáhlý text na 816 stranách doplňují další materiály,
které v užitečné vizuální formě poskytují nezbytné informace o dobovém pozadí biblických příběhů:
 více než 700 barevných fotografií
 68 přehledných map
 20 diagramů s časovými osami

Průvodce Biblí:
 doporučuje, jak s Biblí zacházet, jak jí rozumět
a jak ji studovat
 nabízí pojednání o hlavních biblických postavách
 ukazuje, jak přistupovat k četbě různých žánrů
Starého a Nového zákona
 pomáhá porozumět biblickým příběhům, poetickým
a mudroslovným spisům, proroctvím i apokalyptickým textům

 pevná vazba
150 × 215 mm | 816 stran | kat. č. 4878

Cena: 990 Kč
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Populárně naučné knihy
encyklopedie
ŠKOLNÍ PRŮVODCE BIBLÍ
Dr. Tim Dowley

Obrázková pomůcka ke studiu Bible se spoustou textů a grafů.

 měkká  vazba
195 × 265 mm | 32 stran | kat. č. 4865

Cena: 29 Kč

RODINNÁ ENCYKLOPEDIE BIBLE
Peter Atkinson

Chronologicky uspořádané a bohatě ilustrované kapitoly obsahují přehledné
mapy, srovnávací tabulky a popisky.

 pevná vazba
215 × 260 mm | 128 stran | kat. č. 4872

Cena: 148 Kč

MISTR JAN HUS – člověk, teolog, mučedník

Martin Chadima

POSLEDNÍ
KUSY

Jan Hus zásadním způsobem přispěl k formování našich dějin. Byl
bludařem, kacířem, heretikem, nebo obětí zlovolného jednání koncilu? Autor,
teolog, pedagog a duchovní CČSH, se pokouší na tuto otázku dát odpověď.

 pevná vazba
148 × 210 mm | 248 stran | kat. č. 7109

Cena: 248 Kč

ČÍST BIBLI ZASE JAKO BIBLI

Úvod do teologické interpretace Písma
Jaroslav Vokoun

POSLEDNÍ
KUSY

Kniha pro všechny, kdo chtějí číst Bibli v duchovní tradici křesťanské církve,
současně s využitím poznatků moderní biblické hermeneutiky.

 pevná vazba, barevná příloha
145 × 210 mm | 240 stran | kat. č. 1929

Cena: 148 Kč
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Populárně naučné knihy
encyklopedie
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.

 pevná vazba
195 × 240 mm | 128 stran | kat. č. 4869

Cena: 198 Kč

ABC BIBLICKÝ ATLAS
Nick Page

Nový typ biblického atlasu, který obsahuje více než 170 nově zpracovaných
barevných map, fotografií a ilustrací. Shrnuje významné události zmíněné
v Bibli a předkládá jejich přehledné grafické zpracování.

 pevná vazba
195 × 240 mm | 128 stran | kat. č. 4870

Cena: 392 Kč

ABC JEŽÍŠOVA ŽIVOTA
Mike Beaumont

Kniha je uspořádaná do tematických kapitol podle hlavních událostí Ježíšova života. Atraktivní grafické zpracování, barevné mapy, fotografie, ilustrace a přehledné tabulky.

 pevná vazba
195 × 240 mm | 128 stran | kat. č. 4871

Cena: 198 Kč

KOMPLET ENCYKLOPEDIE

 5 titulů | kat. č. 9904

Cena: 580 Kč (původní cena 1184 Kč, ušetříte 604 Kč)
Česká biblická společnost 2020 / 2021
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Populárně naučné knihy
encyklopedie
ABC SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ
Hugh P. Kemp

Pátý díl oblíbené řady. Provádí starověkými náboženskými systémy, věnuje se současným velkým náboženstvím a zahrnuje i nové náboženské směry.
Obsahuje množství fotografií, ilustrací a map.

 pevná vazba
195 × 240 mm | 128 stran | kat. č. 4876

Cena: 148 Kč

ATLAS EVROPSKÉ REFORMACE
Tim Dowley

Atlas evropské reformace přibližuje příčiny, dobové souvislosti, počátky i rozmach protestantské reformace a sleduje vliv tohoto hnutí na Evropu a další
části světa. Se stejnou hloubkou a šíří rozebírá také katolickou reformu a protireformaci i politické a vojenské konflikty, které vznikaly v důsledku teologických i církevních změn. Součástí knihy je podrobná chronologie a užitečný přehled všech hlavních událostí.
Tento atlas není konfesijně zaměřen a má populárně-naučný charakter. Věříme, že bude užitečnou pomůckou nejen pro zájemce o samotnou reformaci, ale i pro ty, kdo chtějí porozumět evropským i světovým kulturním a náboženským dějinám.

 pevná vazba
190 × 240 mm | 176 stran | kat. č. 4880

Cena: 198 Kč
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Český ekumenický komentář
ke Starému zákonu
Český ekumenický komentář ke Starému zákonu

vychází sou-

běžně s novozákonní řadou. České veřejnosti se tak nabízí ucelená řada komentářů, které k jednotlivým biblickým knihám zpracovali současní domácí autoři. Východiskem komentářů je kritická exegeze původního znění biblického textu. Výklady i způsob jejich zpracování přitom usilují o obecnou
srozumitelnost, protože chtějí sloužit nejen odborníkům, nýbrž každému zájemci o porozumění Bibli.
Podstatným rysem je také ekumenická orientace celé edice, která se projevuje spoluprací autorů
z různých křesťanských tradic, a zejména konfesijní nepředpojatostí jednotlivých výkladů.

GENESIS I

(1. svazek; Gn 1,1–6,8)

Když na počátku Bůh řekl do tmy…
Martin Prudký
 pevná vazba
148 × 225 mm | 396 stran | kat. č. 1971

Cena: 348 Kč

EXODUS I

(2. svazek; Ex 1–15)

Jak jsem zatočil s Egyptem
Petr Sláma

NOVI NKA

Kniha Druhá kniha Bible (Exodus) vypráví o vzniku Izraele jakožto společenství, které Hospodin prostřednictvím Mojžíše vyvedl z egyptského otroctví.
Tento příběh se stal inspirací všem, kdo jsou vystaveni útlaku. Kniha Exodus
ale nezůstává jen u platonické touhy po svobodě. Vypráví o konfliktu, který
se rozpoutá, když se začne měnit systém dosavadních loajalit. Komentář přináší literární a historický úvod ke knize Exodus a podrobně vykládá prvních
15 kapitol této knihy.
Doc. Petr Sláma, Ph.D., učitel Starého zákona na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy.
Studia teologie, zejména starozákonní biblistiky a judaistiky v Praze, Jeruzalémě, Oxfordu, Tübingen
a v Atlantě. Badatelsky se soustředí na rabínský výklad Písma a na způsob, jak starozákonní biblistika pracuje s dějinami. Je kazatelem Českobratrské církve evangelické.

 pevná vazba
148 × 225 mm | 416 stran | kat. č. 1972

Cena: 348 Kč

Česká biblická společnost 2020 / 2021
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Český ekumenický komentář
ke Starému zákonu
PRVNÍ SAMUELOVA

(9. svazek)

Tragická postava na královském trůnu
Petr Chalupa
 pevná vazba
148 × 225 mm | 380 stran | kat. č. 1979

Cena: 298 Kč

DRUHÁ SAMUELOVA

(10. svazek)

Lesk a bída královské moci
Petr Chalupa

 pevná vazba
148 × 225 mm | 248 stran | kat. č. 1980

Cena: 248 Kč

ESTER

(17. svazek)

Skrytý Bůh a statečná židovská dívka
Petr Chalupa
 pevná vazba
148 × 225 mm | 200 stran | kat. č. 1987

Cena: 198 Kč
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Český ekumenický komentář
ke Starému zákonu
KAZATEL

(21. svazek)

Zneklidňující kniha pro neklidnou dobu
Filip Čapek
 pevná vazba
148 × 225 mm | 382 stran | kat. č. 1967

Cena: 298 Kč

IZAJÁŠ I

(23. svazek; Iz 1–12)

S námi je Bůh?
Gabriela Ivana Vlková

 pevná vazba
148 × 225 mm | 432 stran | kat. č. 1921

Cena: 348 Kč

JEREMJÁŠ I

ČEK SZ

Stanislav Pacner Jeremjáš

24 / I

Jeremjáš I
1– 5

Co uděláte, až přijde
konec Jeruzaléma ?

(24. svazek; Jr 1–5)

Co uděláte, až přijde konec Jeruzaléma?
Stanislav Pacner

Stanislav Pacner

Český
ekumenický
komentář
ke Starému
zákonu

 pevná vazba
148 × 225 mm | 480 stran | kat. č. 1922
24/I

Cena: 348 Kč

Česká biblická společnost 2020 / 2021
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Český ekumenický komentář
ke Starému zákonu
ÁMOS

(30. svazek)

Když Bůh musí řvát jako lev
Adam Mackerle
 pevná vazba
148 × 225 mm | 288 stran | kat. č. 1938

Cena: 248 Kč

AGEUS

(37. svazek)

Budování chrámu v Judsku perské doby
Jan Rückl
 pevná vazba
148 × 225 mm | 256 stran | kat. č. 1937

Cena: 248 Kč

KOMPLET ČEK SZ (dosud vydané svazky)

ČEK SZ

Stanislav Pacner Jeremjáš

24 / I

 10 svazků | kat. č. 9950

Jeremjáš I
1– 5

Co uděláte, až přijde
konec Jeruzaléma ?
Stanislav Pacner

Český
ekumenický
komentář
ke Starému
zákonu

24/I

Cena: 1990 Kč (původní cena 2930 Kč, ušetříte 940 Kč)
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Český ekumenický komentář
k Novému zákonu
Český ekumenický komentář k Novému zákonu navazuje na plá-

ny překladatelských skupin předložit českému čtenáři ucelené řady komentářů k Písmu, které by byly původním dílem domácích autorů. Jde o komentáře vycházející z kritické exegeze v rozhovoru se
současnou biblistikou, které usilují o obecnější srozumitelnost výkladu, tak aby byly pomůckou nejen
pro teologické odborníky, kazatele a studenty, nýbrž pro každého, kdo se zajímá o soustředěné porozumění biblickému textu. Pro celou výkladovou řadu je též důležitá ekumenická orientace.

EVANGELIUM PODLE MATOUŠE
Jiří Mrázek

(1. svazek)

 měkká  vazba
148 × 225 mm | 512 stran | kat. č. 1961

Cena: 298 Kč

EVANGELIUM PODLE MARKA
Petr Pokorný

(2. svazek)

.

 měkká  vazba
148 × 225 mm | 346 stran | kat. č. 1969

Cena: 248 Kč

EVANGELIUM PODLE LUKÁŠE
Petr Mareček

(3. svazek)

 měkká  vazba
148 × 225 mm | 768 stran | kat. č. 1970

Cena: 398 Kč

Česká biblická společnost 2020 / 2021
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Český ekumenický komentář
k Novému zákonu
EVANGELIUM PODLE JANA
Jan Roskovec

(4. svazek)

NOVI NKA

Čtvrté z novozákonních evangelií má v tomto souboru spisů zachycujících veřejné působení Ježíše Krista zvláštní místo. Klement z Alexandrie je na počátku 3. stol. charakterizoval jako „duchovní evangelium“, čímž zdůraznil, že
Jan ve svém svědectví o Kristu věnuje více místa promýšlení jeho významu.
Zejména v novější době však došla větší pozornosti badatelů také řada historických údajů, jimiž Jan doplňuje a někdy i koriguje podání literárně starších
evangelií synoptických. Janův portrét Ježíše je tak tvořen originálním propojením meditativních výkladů s důrazem na historickou konkrétnost Ježíšovy
životní cesty. Ukazuje, že v Ježíšově životě se Boží „slovo stalo tělem“, jak to evangelista provokativní zkratkou vyjádřil hned v úvodu.
Jan Roskovec, Ph.D., vystudoval teologii na tehdejší Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze (nyní UK ETF), další studijní pobyty strávil na univerzitách v Cambridge a Erlangen. Působil jako evangelický farář, od roku 2005 vyučuje novozákonní biblistiku na Evangelické teologické
fakultě UK, od roku 2011 je ředitelem Centra biblických studií UK a AV ČR. Badatelsky se zaměřuje
na spisy apoštola Pavla a Janovo evangelium.

 měkká vazba
148 × 225 mm | 876 stran | kat. č. 1965

Cena: 438 Kč

KOMPLET ČEK EVANGELIA

 4 svazky | kat. č. 9952

Cena: 940 Kč (původní cena 1382 Kč, ušetříte 442 Kč)
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Český ekumenický komentář
k Novému zákonu
PRVNÍ LIST KORINTSKÝM
Ladislav Tichý

(7. svazek)

 měkká  vazba
148 × 225 mm | 248 stran | kat. č. 1950

Cena: 198 Kč

LIST GALATSKÝM
Ladislav Tichý

(9. svazek)

 měkká  vazba
148 × 225 mm | 132 stran | kat. č. 1968

Cena: 128 Kč

LIST EFEZSKÝM
Petr Pokorný

(10. svazek)

 měkká  vazba
148 × 225 mm | 112 stran | kat. č. 1958

Cena: 98 Kč

90

III. Tělo listu: 2,1 – 3,15

(paragge,lw) je pavlovské (srov. 1Te 4,11), zde však má jeho užití
mnohem větší důraznost, jak plyne i z v. 6.
Ve v. 5 je znát ozvuk 1Te 3,11 v použití slovesa kateuqu,nw (směřovat, řídit). V 1Te 3,11 jde ovšem o to, aby Bůh upravil, umožnil
Pavlovu cestu do Tesaloniky, zde jde o vedení (řízení) srdcí. ObČeská biblická společnost 2020 / 2021 57
rat řídit srdce vychází ze Septuaginty
(v Novém zákoně se jinak

Český ekumenický komentář
k Novému zákonu
LIST KOLOSKÝM
Mireia Ryšková

(12. svazek)

 měkká  vazba
148 × 225 mm | 232 stran | kat. č. 1953

Cena: 198 Kč

PRVNÍ LIST TESALONICKÝM
Mireia Ryšková

26

(13. svazek)
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Český ekumenický komentář
k Novému zákonu
PASTORÁLNÍ LISTY
Dominik Opatrný

(15. svazek)

 měkká  vazba
148 × 225 mm | 196 stran | kat. č. 1954

Cena: 148 Kč

LIST ŽIDŮM
Jaroslav Brož

(16. svazek)

 měkká  vazba
148 × 225 mm | 260 stran | kat. č. 1964

Cena: 148 Kč

LIST JAKUBŮV
Petr Mareček

(17. svazek)

NOVI NKA

List Jakubův, který byl v dějinách církve všeobecně přehlížen, je z mnoha hledisek unikátním spisem v rámci Nového zákona. Obsahuje celou řadu vyjádření, která připomínají Ježíšova slova. Nenalezneme v něm sice výslovné úvahy o utrpení, smrti a vzkříšení Ježíše Krista, tj. výpovědi o zvěsti spásy, avšak
z hlediska projednávání sociálně etické nauky jej můžeme považovat za velmi
významné a naprosto aktuální dílo. Jakubův list poskytuje instrukce k praktickému uchování víry, moudrému životu a solidární etice.
Doc. Dr. Petr Mareček, Th.D., studoval v Římě a v Jeruzalémě, je docentem na
Katedře biblických věd Cyrilometodějské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a zabývá se exegezí novozákonních textů, zejména okolnostmi vzniku kanonických evangelií, jejich literárním a teologickým charakterem a jejich interpretací.

 měkká vazba
148 × 225 mm | asi 328 stran | kat. č. 1955

Cena: 248 Kč
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Český ekumenický komentář
PRVNÍ LIST PETRŮV
Jan Amos Dus

(18. svazek)

 měkká  vazba
148 × 225 mm | 316 stran | kat. č. 1956

Cena: 248 Kč

ZJEVENÍ JANOVO
Jiří Mrázek

(21. svazek)

 měkká  vazba
148 × 225 mm | 256 stran | kat. č. 1960

Cena: 198 Kč

KOMPLET ČEK NZ (dosud vydané svazky)

 15 svazků | kat. č. 9920

Cena: 2190 Kč (původní cena 3250 Kč, ušetříte 1060 Kč)

KOMPLET ČEK SZ+NZ (dosud vydané svazky)
ČEK SZ

Stanislav Pacner Jeremjáš

24 / I

Jeremjáš I
1– 5

Co uděláte, až přijde
konec Jeruzaléma ?
Stanislav Pacner

Český
ekumenický
komentář
ke Starému
zákonu

24/I

 25 svazků | kat. č. 9951

Cena: 4180 Kč (původní cena 6180 Kč, ušetříte 2000 Kč)
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Komentované biblické texty
Izaiáš – revidovaný překlad s výkladovými poznámkami

Překlad knihy Izaiáš s podrobným komentářem Josefa Hřebíka (s přispěním Jaroslava Brože a Pavla
Jartyma) navazuje na knižně vydaný překlad Václava Bognera (1986), používaný v římskokatolické
liturgii. Toto vydání Bognerovu práci reviduje a spolu s bohatými komentáři chce být studijní pomůckou vycházející z aktuálního stavu biblického bádání. Svým původem navazuje na projekt tzv. Českého
katolického překladu, zahájeného vydáním podobně rozsáhle komentovaného Pentateuchu (2006),
a měl by se postupně stát součástí revidovaného znění českého překladu Písma používaného v římskokatolických liturgických knihách.

i,

19Stali jsme se odedávna těmi,

/ Ani smysl
první poloviny tohoto verše není jed
IZAIÁŠ – revidovaný 63,19a
překlad
s výkladovými
jimž nepanuješ
řuje stesk nad tím, že Boží lid je už po dlouhý čas postav
poznámkami
A Hospodin, zdá se, nejedná jako jeho svrchovaný vládce

jméno.

a nad nimiž není vzýváno tvé jméno.
 pevná vazba

al

pil!
y hory.
19

19

63,19b–64,4a / Není jisté, kde je hlavní předěl mezi dvě
v 64,4a je text nejasný. Když lid vyznal svoji vinu a slíbil
aby se Bůhprosí,
ukázal
145 ×Lid
205prosí,
mm
aby Bůh přišel se svým kosmickým doprovodem a
podmanili jeho lid (srov. Žl 68,2–3; Mich 1,3–4). V liturgi
422 stran
Kéž bysč. protrhl
nebe a sestoupil!
19b touhu po příchodu vtěleného Slova na zem. Protrže
Katalogové
1920
vující se v hory.
souvislosti s Božím zjevením ve slávě, v Novém
Cena:
298tvou
Kč tváří by se roztřásly
Žl 18,10; 97,5; 144,5;
Před
v Jordáně (Mt 3,16). Třesoucí se hory (jinak symbol nepo
Zj 19,11
přírody na majestát Hospodina, který přichází k soudu (
19

aluje chrastí,
ádí do varu vodu,
m nepřátelům,
dy.
y,

64

1Jako když oheň zapaluje chrastí,
64,1 / Dvě přirovnání (k ohni spalujícímu chrastí a přivá
jako když oheňúčinek
přivádí
do varu vodu,
Hospodinova jména, tj. jeho zjevující se podstaty
tak dej poznat své jméno
svým
nepřátelům,
soudit. * Jako oheň … do varu vodu: LXX „Jako vosk taje p
ať 64
se před tebou třesou protivníky“.
národy.
2Když jsi konal hrozivé 64,2
skutky,
/ Verš odkazuje na mocné a bázeň vyvolávající Hos
které jsme nečekali, s vysvobozením z Egypta a s teofanií na Sinaji. * roztřásly
v 63,19).
sestoupil jsi a před tvou tváří se roztřásly hory.
64,3 / Spásný Boží zásah svou ohromující velkolepostí v
3Od věků nikdo neslyšel,
ní; zároveň ale vychází plně vstříc úpěnlivým prosbám t
k sluchu nikomu neproniklo,
a kdo jednají spravedlivě (srov. v. 4). Ti jsou přesvědčeni,
oko nespatřilo, že by bůh,
mimo
tebe,
nýbrž
o událost,
která v dějinách nepřetržitě pokračuje.
1 Kor 2,9
v souvislosti s Božím zjevením v Kristu.
tak jednal s těmi, kdo vvněho
doufají.
4Jdeš vstříc tomu, kdo s64,4a
radostí
spravedlivě,
/ Textjedná
je porušený;
překlad podle NVg. * s radostí:
těm, kdo na tvých cestách pamatují na tebe.
19Stali jsme se odedávna těmi,
jimž nepanuješ
a nad nimiž není vzýváno tvé jméno.

19

1

1

Žl 18,10; 97,5; 144,5;
Zj 19,11

Žl 18,8

1

2

se roztřásly hory. Ex 15,11; Dt 10,21
2

3

2

3

Žl 18,8

Ex 15,11; Dt 10,21

Žl 31,20; Iz 30,18;
1 Kor 2,9

Kéž bys protrhl nebe a sestoupil!
Před tvou tváří by se roztřásly hory.
19

1Jako když oheň zapaluje chrastí,
jako když oheň přivádí do varu vodu,
tak dej poznat své jméno svým nepřátelům,
ať se před tebou třesou národy.
2Když jsi konal hrozivé skutky,
které jsme nečekali,
sestoupil jsi a před tvou tváří se roztřásly hory.
3Od věků nikdo neslyšel,
k sluchu nikomu neproniklo,
oko nespatřilo, že by bůh, mimo tebe,
tak jednal s těmi, kdo v něho doufají.
4Jdeš vstříc tomu, kdo s radostí jedná spravedlivě,
těm, kdo na tvých cestách pamatují na tebe.

5

Sof 3,8

Lv 15,19–24; Est 4,17v;
Job 30,22; Iz 17,13

4

4

64,1 / Dvě přirovnání (k ohni spalujícímu chrastí a přivádějícímu do varu vodu) vykreslují
účinek Hospodinova jména, tj. jeho zjevující se podstaty, na nepřátele, které přichází
soudit. * Jako oheň … do varu vodu: LXX „Jako vosk taje před ohněm, tak ať oheň spálí
protivníky“.
1

64,2 / Verš odkazuje na mocné a bázeň vyvolávající Hospodinovy činy, které jsou spjaté
s vysvobozením z Egypta a s teofanií na Sinaji. * roztřásly: Vg „rozplynuly“ (stejně jako
v 63,19).

2

3

Hle, ty ses rozhněval, protože jsme zhřešili,
byli jsme v hříších stále. Budeme zachráněni?
5Byli jsme všichni jak poskvrnění,
jako nečistý šat byly všechny naše spravedlivé skutky.
Zvadli jsme všichni jak listí,
nepravosti nás unášely jak vítr.
4

64,3 / Spásný Boží zásah svou ohromující velkolepostí vždy přesahuje lidské očekávání; zároveň ale vychází plně vstříc úpěnlivým prosbám těch, kdo v Boha pevně doufají
a kdo jednají spravedlivě (srov. v. 4). Ti jsou přesvědčeni, že nejde jen o slavnou minulost,
nýbrž o událost, která v dějinách nepřetržitě pokračuje. Volně cituje tento verš sv. Pavel
v 1 Kor 2,9 v souvislosti s Božím zjevením v Kristu.
64,4a / Text je porušený; překlad podle NVg. * s radostí: LXX — x.

64,4b / Vzhledem ke značnému porušení textu je překlad jen pravděpodobný. Někteří
opravují hebr. text a místo „v nich stále — budeme zachráněni?“ navrhují číst „když se
skryješ, budeme zachráněni“ (místo báhem ‘ólám čtou behé‘álemká, což ale nemá oporu
v žádném rukopise). LXX místo „budeme zachráněni“ čte „proto jsme bloudili“. V každém
případě je tento verš upřímným vyznáním hříchů, které byly příčinou Božího hněvu.

2

64,5 / Hřích je špinavá skvrna, která znesvěcuje a vyvolává odpor (hebr. výraz, kterého je tu použito, označuje rituální nečistotu, zamezující přístup k Bohu v oblasti kultu:
srov. Lv 15,19–24). Lid setrvávající v hříších se tu přirovnává dokonce k poskvrněnému
předmětu, který se své nečistoty nemůže zbavit a který musí být odstraněn, aby se obnovila čistota. Je to nákaza, která vysušuje člověka a jako eschatologický vítr ho odnáší pryč.
* spravedlivé skutky: LXX „spravedlnost“.

5

398 /

399 /

3

Vyznání viny a

jsme zhřešili,
eme zachráněni?
Sof 3,8
nění,
naše spravedlivé skutky.

63,19b–64,4a / Není jisté, kde je hlavní předěl mezi dvěma odstavci, zvlášť proto, že
v 64,4a je text nejasný. Když lid vyznal svoji vinu a slíbil nápravu, očekává spásu. Proto
prosí, aby Bůh přišel se svým kosmickým doprovodem a podrobil si nepřátele, kteří si
podmanili jeho lid (srov. Žl 68,2–3; Mich 1,3–4). V liturgii adventu vyjadřuje církev veršem
19b touhu po příchodu vtěleného Slova na zem. Protržené nebe je sugestivní obraz, objevující se v souvislosti s Božím zjevením ve slávě, v Novém zákoně např. při Ježíšově křtu
v Jordáně (Mt 3,16). Třesoucí se hory (jinak symbol nepohnutelné stability) jsou reakcí
přírody na majestát Hospodina, který přichází k soudu (srov. Sd 5,5; Žl 97,5; Mich 1,4).

1

Vyznání viny a prosba

4

,
mo tebe,
doufají.
Žl 31,20; Iz 30,18;
1 Kor 2,9
stí jedná spravedlivě,
matují na tebe.
3

63,19a / Ani smysl první poloviny tohoto verše není jednoznačný. Pravděpodobně vyjadřuje stesk nad tím, že Boží lid je už po dlouhý čas postaven naroveň pohanským národům.
A Hospodin, zdá se, nejedná jako jeho svrchovaný vládce: je daleko a mlčí.

Lid prosí, aby se Bůh ukázal

64,4b / Vzhledem ke značnému porušení textu je překl
opravují hebr. text a místo „v nich stále — budeme zach
skryješ, budeme zachráněni“ (místo báhem ‘ólám čtou be
prosba
v žádném rukopise). LXX místo „budeme zachráněni“ čte
případě je tento verš upřímným vyznáním hříchů, které

Hle, ty ses rozhněval, protože jsme zhřešili,
/ Hřích je špinavá skvrna, která znesvěcuje a vyvol
byli jsme v hříších stále.64,5
Budeme
zachráněni?
ho je tu použito, označuje rituální nečistotu, zamezující
5Byli jsme všichni jak poskvrnění,
srov. Lv 15,19–24). Lid setrvávající v hříších se tu přirovná
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předmětu,
který
se své nečistoty
nemůže zbavit a který
jako nečistý šat byly všechny
naše
spravedlivé
skutky.
4

Studijní texty
Studijní texty ČBS jsou ediční řadou určenou jak pro studenty, pedagogy i duchovní, tak

pro zájemce z odborné i široké veřejnosti. Cílem je přispět k rozvoji moderní české biblistiky. Ekumenická otevřenost, vysoká odborná úroveň publikovaných textů i snaha o srozumitelnost a čtivost
jsou hlavními rysy celé řady.

PĚT ČESKÝCH NOVOZÁKONNÍCH PŘEKLADŮ
Nové zákony od Českého ekumenického překladu
do roku 1989
Josef Bartoň

Cílem monografie PhDr. Josefa Bartoně, Th.D., je zevrubně představit české
novozákonní překlady, které byly vytvořeny a poprvé publikovány od počátku 60. let 20. st. do roku 1989: Český ekumenický překlad, Nový zákon Ondřeje M. Petrů, překlad Václava Bognera a Slovo na cestu. Kniha shromažďuje
důležitá bibliografická data, podává charakteristiky jednotlivých překladových textů, postihuje vztahy mezi tlumočeními a určuje jejich místo v širším
kontextu české biblické překladové tradice.

 měkká vazba s chlopněmi
172 × 244 mm | 306 stran | kat. č. 4144

Cena: 148 Kč

MODERNÍ ČESKÝ NOVOZÁKONNÍ PŘEKLAD
Nové zákony dvacátého století
před Českým ekumenickým překladem
Josef Bartoň

Tato kniha uznávaného klasického filologa, bohemisty a teologa se ve své
hlavní části zabývá šesti českými překlady kompletního Nového zákona
vzniklými po roce 1900 a před zahájením prací na Českém ekumenickém překladu. Tyto české Nové zákony (výsledky práce J. L. Sýkory, J. Hejčla, R. Cola,
F. Žilky, P. V. Škrabala a O. M. Petrů) sehrály zásadní roli na cestě od tradičních překladových typů k novému pojetí biblického překládání.

 měkká vazba s chlopněmi
172 × 244 mm | 232 stran | kat. č. 4140

Cena: 48 Kč

62

www.bibleshop.cz

Studijní texty
HOSPODIN JE KRÁL

Starozákonní metafora ve světle kognitivní lingvistiky
Ivana Procházková
Bible je plná symbolů a metafor. Co vše může být v biblickém textu metaforou a jak odkrýt její význam se dozvíte v knize Ivany Procházkové.
Autorka představuje některé teorie kognitivní a kulturně orientované lingvistiky a dále je pak využívá k popisu významu metafory HOSPODIN JE
KRÁL v žalmech a k interpretaci a překladu Žalmu 44, Žalmu 76 a oddílu
Pláč 3,1–24.

 měkká vazba s chlopněmi
172 × 244 mm | 304 stran | kat. č. 4142

Cena: 48 Kč

STAROVĚKÉ A ANGLICKÉ PŘEKLADY BIBLE
Bruce Metzger

Tato kniha podrobně popisuje historii vzniku více než padesáti biblických
překladů, v první části starověkých, v druhé anglických.
Bruce Metzger, jeden z nejuznávanějších biblistů poslední doby, začíná svůj
poutavý přehled nejstaršími překlady Starého a Nového zákona (včetně verze
staroslověnské), které jsou cenné nejen coby svědectví o šíření křesťanství,
ale také tím, jak ovlivnily novější převody do moderních jazyků.

 měkká vazba s chlopněmi
172 × 244 mm | 174 stran | kat. č. 4141

Cena: 48 Kč

KOMPLET STUDIJNÍ TEXTY

 4 díly | kat. č. 9917

Cena: 98 Kč (původní cena 292 Kč, ušetříte 194 Kč)
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Pro volný čas
PŘÍSLOVÍ
KRÁLE ŠALOMOUNA
Ivan Steiger

Podle svých slov autor nalezl smysl svého života až v okamžiku, kdy
v exilu ztratil schopnost ho vyjadřovat slovy. O svých obrázcích proto
říká, že je nekreslí, ale „píše“. Nemají se tedy prohlížet, ale – jako takové malé karikatury – číst a promýšlet. Byla to Bible, zejména pak kniha
Přísloví, která se mu stala ideálním zdrojem pro vlastní tvorbu, neboť
i přísloví jsou vlastně takové malé slovní karikatury. Se 416 originálními autorovými kreslenými esejemi k jeho oblíbené biblické knize se
tak český čtenář může seznámit až v této publikaci.
Ivan Steiger je světově známým karikaturistou, jehož kresby vycházely v mnoha západoevropských
a amerických novinách a časopisech. Jen ve Frankfurter Allgemeine Zeitung mu za 42 let vyšlo více
než 9300 kreseb. Jeho kresba pařízku, z něhož raší
křehká květina, se po roce 1968 stala ve světě symbolem pro okupované Československo.

 pevná vazba
205 × 235 mm | 244 stran | kat. č. 1940

Cena: 498 Kč

ČTENÍ Z BIBLE

Jan Sokol, ilustrace Václav Sokol
Biblické oddíly ze Starého a Nového zákona vybral a poznámkami opatřil Jan
Sokol, který se podílel na vzniku Českého ekumenického překladu a je také
autorem stručných a praktických výkladů na konci knihy. Knihu jako učebnici doporučilo MŠMT ČR a Ekumenická rada církví v ČR.

 pevná vazba
165 × 235 mm | 320 stran | kat. č. 1811

Cena: 348 Kč
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Pro volný čas
ZEMĚ IZRAEL – DĚJINAMI A KRAJINOU
Peter Walker

Čtivá příručka svižným a odborně podloženým autorským textem přehledně popisuje čtyři tisíce let dějin Izraele od biblických dob do roku 1948. Kniha je bohatě ilustrována netypickými leteckými záběry i původními snímky
z 19. a 20. století pořízenými na jeruzalémské École Biblique.

 pevná vazba
215 × 260 mm | 176 stran | kat. č. 4848

Cena: 492 Kč

FENOMÉN J. R. R. TOLKIEN:
ŽIVOTOPIS PÁNA PŘÍBĚHŮ
Colin Duriez

Bohatá fantazie J. R. R. Tolkiena upoutala pozornost milionů čtenářů dávno před tím, než byla do kin po celém světě uvedena úspěšná filmová podoba Pána prstenů. Tolkien ovlivnil nejen celé generace autorů fantasy literatury, ale měl mimořádný vliv i na svého celoživotního přítele a významného
křesťanského autora C. S. Lewise, na jehož cestě k znovunalezení křesťanství
hrál významnou roli.

 pevná vazba | 135 × 205 mm
244 stran + 12 stran barevné přílohy
kat. č. 7108

Cena: 192 Kč

FENOMÉN C. S. LEWIS:
ŽIVOTOPIS ZKUŠENÉHO LETOPISCE
Colin Duriez

Tato kniha vypráví Lewisův životní příběh prostřednictvím několika pevných přátelství, která navázal. Můžeme jej tak spatřit nejen jako upjatého
oxfordského pedagoga, ale i jako člověka, jehož brilantní myšlení se tříbilo a projasňovalo v nespočetných rozhovorech, dopisech i prostých mezilidských vztazích.

 pevná vazba | 135 × 205 mm
256 stran + 8 stran barevné přílohy
kat. č. 7107

Cena: 192 Kč
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Audio Bible
BIBLE – NOVÝ ZÁKON
Čte Jiří Hurta

Audio nahrávka Nového zákona v Českém ekumenickém překladu pořízená
v roce 1988 v podání Jiřího Hurty na jednom CD ve formátu MP3.

 audio CD MP3 | kat. č. 6600

Cena: 98 Kč

VIDÍM TVÁ NEBESA…

POSLEDNÍ

KUSY
Výběr starozákonních žalmů v Českém ekumenickém překladu.
Nahrávka je výsledkem spolupráce ČBS a Katedry autorské tvorby
DAMU. Absolventi a studenti DAMU se pokusili přečíst 25 žalmů tak, aby
vynikl především jejich obsah, totiž bez patosu a hereckých manýr.

 audio CD | kat. č. 6632

Cena: 49 Kč

BIBLE – NOVÝ ZÁKON
Dramatizovaná audionahrávka Nového zákona v Českém ekumenickém
překladu na jednom CD ve formátu MP3.




 audio CD MP3 | kat. č. 6502

Cena: 98 Kč

ŽIVOT A DÍLO APOŠTOLA PAVLA
2 audio CD

POSLEDNÍ
KUSY

Dvoudiskový komplet vydaný k roku apoštola Pavla. První CD disk
obsahuje průřez životem apoštola Pavla, druhý CD disk je sestaven z částí
Pavlových listů k deseti stěžejním tématům Pavlovy teologie. Výběr pořídil
Dr. Jaroslav Brož z Katolické teologické fakulty UK v Praze. Komplet je doplněn barevnou brožurou s mapkami Pavlových misijních cest.

 2 audio CD | kat. č. 6605

Cena: 39 Kč
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Cizojazyčné Bible
původní a starověké jazyky
SEPTUAGINTA

Současná podoba tohoto textu Septuaginty vychází z nejstarších dochovaných
textů a je dílem předního znalce Roberta Hanharta, který navázal na dílo Alfreda
Rahlfse z roku 1935.

 pevná vazba
125 × 190 mm | 1500 stran | kat. č. 4111

Cena: 1500 Kč

BIBLIA HEBRAICA STUTTGARTENSIA
Hebrejský text vychází z Leningradského kodexu (B19a). Obsahuje kritický aparát,
masoretské poznámky a odkazy na masoru magnu (edice G. E. Weila), úvodní text,
klíč k latinským výrazům, zkratkám a dalším symbolům vyskytujícím se v kritickém aparátu (anglicky, německy).

 pevná vazba
135 × 190 mm | 1574 stran | kat. č. 4311

Cena: 1550 Kč

NOVUM TESTAMENTUM GRAECE 28
Dvacáté osmé vydání řeckého Nového zákona Nestle–Aland. Toto vydání představuje novou koncepci, zapracovává nové vědecké poznatky.

 pevná vazba
130 × 185 mm | 895 stran | kat. č. 4129

Cena: 890 Kč

BIBLIA SACRA VULGATA
Biblia Sacra Vulgata je latinským překladem celé Bible. Původní text překladu pochází ze 4. – 5. století, inicioval jej a velkou část přeložil Jeroným. Základem tohoto
vydání je text „Jeronýmova překladu“, který je několikrát upravený a revidovaný.

 pevná šitá vazba
135 × 190 mm | 1980 stran | kat. č. 4211

Cena: 1800 Kč
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Cizojazyčné Bible
Bible v angličtině
INTO THE LIGHT – CONTEMPORARY ENGLISH VERSION
Současný překlad Bible s podrobnými poznámkami, mapami a malými slovníčky,
které mají pomoci čtenářům propojit si zvěst Bible se současným životem.

 pevná vazba
145 × 220 mm | 1552 stran | kat. č. 3110

Cena: 690 Kč

HOLY BIBLE – KING JAMES VERSION
Klasický anglický překlad pořízený v letech 1601–1611 na doporučení krále Jakuba I.
V anglicky mluvícím světě slouží jako standardní referenční zdroj biblických citací.

 pevná vazba
118 × 166 mm | 1520 stran | kat. č. 3406

Cena: 650 Kč

GOOD NEWS BIBLE with Concordance
Páté vydání oblíbeného biblického překladu v moderní srozumitelné angličtině obsahuje stručné informace o Bibli, krátké úvodní texty ke každé biblické knize, konkordanci, mapky a vysvětlivky.

 pevná vazba
135 × 250 mm | 1424 stran | kat. č. 3106

Cena: 690 Kč

HOLY BIBLE – REVISED STANDARD VERSION
Úsporné kapesní vydání.

 pevná vazba
110 × 155 mm | 490 stran | kat. č. 3203

Cena: 490 Kč

HOLY BIBLE – NEW REVISED STANDARD VERSION
Široce uznávaná moderní revize Revidovaného standardního překladu (RSV) zachovávající styl tradiční Bible krále Jakuba (KJV).

 pevná vazba
125 × 187 mm | 1410 stran | kat. č. 3207

Cena: 690 Kč
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Bible v angličtině
NEW TESTAMENT – NIV
Jeden z nejpopulárnějších překladů biblického textu do moderní angličtiny zdařile spojuje věrnost originálnímu znění se srozumitelností pro současného čtenáře.

 měkká vazba
110 × 178 mm | 304 stran | kat. č. 3115

Cena: 190 Kč

NEW TESTAMENT IN ONE YEAR – NIV
Přehledné členění novozákonního textu do 365 oddílů (od 1. září do 31. srpna)
usnadňuje pravidelné čtení během školního či univerzitního roku.

 měkká vazba
127 × 197 mm | 328 stran | kat. č. 3131

Cena: 340 Kč

LIFE APPLICATION STUDY BIBLE – NIV
Kromě biblického textu obsahuje křížové odkazy, bohaté poznámky ve spodní části stránek, přehledné tabulky, vysvětlivky, konkordanci a přílohu se 14 barevnými
mapkami.

 pevná vazba
155 × 230 mm | 2368 stran | kat. č. 3129

Cena: 1280 Kč

HOLY BIBLE – NIV

Kromě biblického textu obsahuje křížové odkazy, tabulku měr a vah, stručnou konkordanci a čtyři barevné mapky.

 pevná vazba
120 × 180 mm | 2194 stran | kat. č. 3133

Cena: 680 Kč

HOLY BIBLE – NIV
Velkorysé vydání s širšími okraji vedle textu, které poskytují dostatek prostoru pro
vlastní poznámky.

 pevná vazba
160 × 185 mm | 942 stran | kat. č. 3130

Cena: 1180 Kč
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Bible v němčině
DIE BIBEL – GUTE NACHRICHT
Oblíbený čtivý překlad v současné němčině.

 pevná vazba
140 × 214 mm | 1344 stran | kat. č. 2105

Cena: 650 Kč

DIE BIBEL – EINHEITSÜBERSETZUNG

Společný překlad Katolického biblického díla, Německé biblické společnosti a Rady evangelických církví. Obsahuje roční plán čtení Bible, křížové odkazy, stručnou
konkordanci základních pojmů a jmen, předmluvy ke každé knize, přehledné tabulky, soubor map

 pevná vazba
152 × 215 mm | 1552 stran | kat. č. 2209

Cena: 590 Kč

NEUES TESTAMENT UND PSALMEN – BASISBIBEL
Moderní misijní překlad do velmi srozumitelného jazyka s mnoha vysvětlujícími
poznámkami.

 měkká vazba
130 × 190 mm | 1220 stran | kat. č. 2223

Cena: 590 Kč

NEUES TESTAMENT, PSALMEN, SPRÜCHE

Kapesní vydání Neue Genfer Übersetzung spojuje věcnou přesnost s moderním
jazykem.

 měkká vazba
75 × 117 mm | 762 stran | kat. č. 2111

Cena: 190 Kč

Aktuální kompletní nabídku cizojazyčných knih najdete
v internetovém obchodě www.bibleshop.cz
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ostatní jazyky
BIBLE STAROSLOVĚNSKÁ

Reprint Bible v církevně slovanském jazyce z roku 1900.

 pevná vazba
175 × 250 mm | 1410 stran | kat. č. 5188

Cena: 1180 Kč

BIBLE RUSKÁ

Synodální překlad
Vydání včetně deuterokanonických knih. Obsahuje rozpis čtení na jednotlivé neděle.

 pevná vazba
172 × 240 mm | 1342 stran | kat. č. 5120

Cena: 650 Kč

BIBLE FRANCOUZSKÁ

Revidované vydání překladu Bible do současné francouzštiny s poznámkami.

 pevná vazba
125 × 186 mm | 1586 stran | kat. č. 5213

Cena: 690 Kč

NOVÝ ZÁKON ČÍNSKÝ
Moderní překlad do současné čínštiny. Text je doplněn půvabnými obrázky od
Annie Vallottonové.

 měkká vazba v praktickém plastovém obalu
130 × 180 mm | kat. č. 5436

Cena: 240 Kč

BIBLE ARABSKÁ

Tradiční překlad Van Dyke
Kromě biblického textu obsahuje barevnou přílohu s mapkami.

 pevná vazba
150 × 218 mm | 1350 stran | kat. č. 5453

Cena: 960 Kč
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Jak můžete zakoupit
naše zboží







v prodejně Dům Bible, Praha
v prodejnách Biblepoint – Pavel Nebojsa, Brno a České Budějovice
objednat v internetovém obchodě www.bibleshop.cz
objednat e-mailem na adrese obchod@dumbible.cz
objednat telefonicky na čísle 284 693 926
ve všech dobrých knihkupectvích

Dům Bible, Praha
Náhorní 12, 182 00 Praha 8–Kobylisy
Telefon: 284 693 926
E-mail: obchod@dumbible.cz
Internet: www.dumbible.cz
Internetový obchod: www.bibleshop.cz
Prodejní doba v Domě Bible:
Po–Čt 9–17 hodin, Pá 9–14 hodin
www.facebook.com/dumbible.cbs
twitter.com/biblicka

Biblepoint Brno
Josefská 1 (OD Klášter), 602 00 Brno  
Telefon: 602 789 568  |  E-mail: josefska@doron.cz
Prodejní doba: Po–Pá 9–17 hodin

Biblepoint České Budějovice
U Černé věže 71/43, 370 01 České Budějovice
Telefon: 386 321 951  |  E-mail: ceskebudejovice@doron.cz
Prodejní doba: Po–Pá 8–17 hodin
Kromě nabídky českých, cizojazyčných a dětských Biblí zaujme široká nabídka klášterních
a fairtradových produktů, mešních a košer vín, bio čajů či keramiky.
Na nákup v Biblepointu se nevztahují měsíční akce a speciální nabídky ČBS.

Informace pro knihkupce
Celoplošnou distribuci našich knih zajišťují tyto distribuční firmy:
Karmelitánské nakladatelství, s. r. o., PEMIC Books, a. s., Pavel Nebojsa

