Děkujeme všem, kdo podporujete činnost Nadačního fondu!
Tento bulletin Vám přináší informace o činnosti Nadačního fondu
v průběhu roku 2014 a také stručný pohled do budoucna.
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Vážení přátelé Bible21,
v prvé řadě bychom Vám chtěli poděkovat za Vaši věrnost a podporu Nadačního fondu
Bible21. Bez Vaší podpory jak finanční, tak modlitební a vůbec lidské, by nebyla Bible21 jedním
z nejrozšířenějších současných překladů Písma v ČR. Letošní rok je rokem jubileí. Nejen, že
letos oslavujeme 20 let Biblionu (v roce 1994 také vydal Biblion první publikaci Matoušovo
evangelium), ale především jsme překročili metu celkem 100 000 distribuovaných výtisků
Bible21. V roce 1994, když vyšlo Matoušovo evangelium nákladem 1000 výtisků, nikoho ani
v nejdivočejších snech nenapadlo, že za 15 let práce bude k dispozici překlad, který budou lidé
veřejně číst na ulicích, náměstích, v knihovnách, který bude diskutován v hlavním vysílacím
čase v České televizi a který obrátí pozornost většinové české populace přímo ke Knize knih.
Pohled zpět nás naplňuje vděčností, zatímco pohled vpřed vzbuzuje očekávání. Překlad
Bible21, dokončený v roce 2009, si za pět let již bezpečně našel svoje publikum. Je tedy
práce v Biblionu a Nadačním fondu Bible21 u konce? Určitě ne. V současné době běží několik
projektů, které navazují na překlad Bible21, anebo rozšiřují publikační záběr Biblionu. S těmito
knižními novinkami a projekty bychom Vás rádi seznámili v rámci tohoto informačního
Bulletinu.
Příjemné čtení přeje
Luboš Kendra, Nadační fond Bible21
Tomáš Polívka, BIBLION

Novinky z Nadačního fondu Bible21
Změny v organizaci Nadačního fondu Bible21
Dosavadní ředitel kanceláře Lukáš Hradil ukončil svou činnost v této funkci z důvodu veliké pracovní vytíženosti v jiných projektech. Kancelář tedy na začátku roku převzal opět Luboš Kendra, který v projektu Bible21
funguje od úplného začátku.

Studijní Bible 21 - Nový zákon dokončen!
Už od podzimu minulého roku probíhá překlad poznámek k vytvoření Studijní Bible21. Vedoucím překladatelského týmu je Dan Drápal a do této chvíle jeho tým přeložil kompletní poznámky k Novému zákonu.
Dále máme přeloženy poznámky od knihy Genesis po 2. Samuelovu a knihu Joba. Tyto překlady čeká ještě
češtinářská korektura a na závěr korektura vedoucího překladatelského týmu Bible21 Alexandra Fleka.

Jobova zvěst
Výstava, kterou jsme slavnostně zahájili na loňském ročníku festivalu Colours of Ostrava, i tento rok navštívila některá místa. Byla zapůjčena do Městské knihovny Prostějov, do Brna do Galerie Světlo,
pro SAM v Orlové a na kulturně-misijní akci Cesta svobody do Havířova. Výstava je složená z dvanácti panelů se snímky fotografa Jana
Šibíka a texty z Bible21 a má samostatnou prezentaci na internetu
na stránkách www.jobovazvest.cz.
Pokud máte zájem o zapůjčení výstavy, kontaktujte nás – rádi Vám
výstavu poskytneme. Pro úvodní vernisáž – besedu je možné také realizovat přednášku Alexandra Fleka,
překladatele Bible21.

Bible21 na Facebooku
Na sociální síti Facebook již několik let funguje stránka Bible21, kde jsou zveřejňovány verše na každý
den. Počet odběratelů letos přesáhl 2500. Jsme velmi rádi, že můžeme tímto způsobem podporovat
zájem o Boží slovo na největší sociální síti u nás. www.facebook.com/Bible21

Celonárodní čtení Bible
Již pošesté letos na jaře proběhlo Celonárodní čtení Bible. Cílem této
akce je prezentovat Bibli naší veřejnosti, především lidem, kteří Písmo
neznají a nečtou. Letos se zúčastnilo na 50 obcí a měst. Celonárodní
čtení Bible je jedinečnou akcí, která v průběhu velikonočních svátků přibližuje Bibli a její poselství lidem v České republice. Každé čtení probíhá
formou happeningu či připraveného programu na veřejném prostoru
(náměstí, centrum města) či veřejné instituci (knihovna, škola, kulturní
dům).
Pro potřeby Celonárodního čtení Bible je zřízená internetová stránka www.ctenibible.cz a také profil na
sociální síti Facebook. Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu či inspiraci do dalšího roku.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem našim přispěvatelům a příznivcům za jejich vytrvalou a věrnou
podporu Nadačního fondu Bible 21.

Deuterokanonické knihy Starého zákona
V návaznosti na tradici Bible kralické, jejíž první, šestidílné vydání, zahrnovalo v pátém dílu starozákonní apokryfy - tedy deuterokanonické knihy, vychází nyní také tento svazek. Jako apokryfy se označují spisy, které
nebyly všeobecnou církví přijaty do biblického kánonu. Reformační církve uznávají palestinský kánon hebrejské Bible o 39 knihách, zatímco katolická církev a východní ortodoxní církve užívají Starý zákon rozšířený
o knihy publikované v tomto svazku.
V počátcích reformace byla doporučována četba apokryfů i některými reformátory. Zatímco tedy katolická církev podobně jako jiné církve zastávající širší
kánon čte tyto knihy dále jako Písmo, zastánci užšího kánonu je čítávali jako
knihy užitečné pro soukromou četbu a poučení. Ať už však čtenář stojí v otázce
kanonicity těchto knih na jedné, nebo druhé pozici, zůstávají pro něho jedinečným a těžko nahraditelným zdrojem poznání dějin či myšlenkového světa
judaismu v období blízkém době Ježíše Krista a zdrojem pochopení přechodu
od judaismu starozákonní doby k judaismu doby Ježíšovy.

Deuterokanonické knihy
Starého zákona

Starého zákona

BiBLe21 přináší nadčasové poselství Písma v současné, čtivé
češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským,
aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní
čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý
den, anebo ji otevírají poprvé.

Bible21

Deuterokanonické knihy

Deuterokanonické knihy Starého zákona dokumentují
židovskou zbožnost a dějiny posledních dvou staletí před Kristem.
Jako součást Septuaginty (starověkého překladu hebrejské Bible
do řečtiny) vstoupily také do křesťanské tradice, i když s různou
mírou autority. Některé církve čtou tyto knihy jako Písmo, jiné je
považují alespoň za „užitečné a dobré ke čtení“. Pro všechny čtenáře však zůstávají jedinečným zdrojem poznání světa judaismu
v období těsně předcházejícím novozákonní době.

Vychází 19. 12. 2014.
K dostaní na www.biblion.cz.
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Poděkování
Vydáním tohoto svazku se završuje dvacetileté úsilí překladu Písma do soudobého českého jazyka pod názvem Bible21 (dříve Nová Bible kralická). Projekt, inspirovaný jedinečným dílem naší literární a duchovní historie, Biblí kralickou, si již na počátku vytýčil nemalé cíle: přinést nový, svěží a věrný překlad Písma a zároveň
znovu představit Knihu knih naší sekularizované společnosti.
Více než 100 000 distribuovaných výtisků Bible21 (a dalších více než 200 000 Nových zákonů nebo
jednotlivých biblických knih) je realita, která dnes předčí naše počáteční představy. Přesto věříme, že naše
práce nekončí a že Hospodinovo slovo je v naší společnosti stále aktuální a potřebné.
Zbývá poděkovat Tomu, který, jak věříme, celé dílo inspiroval, chránil a dopřál mu zdárné završení. Děkujeme
také všem, kdo naši práci po celou dobu duchovně, prakticky a finančně podporovali – bez vás by tento překlad nikdy nevznikl.

Blaze tomu, kdo se těmito slovy bude zabývat;
kdo si je vezme k srdci, dojde moudrosti.
Bude-li podle nich jednat, zvládne všechno,
vždyť jeho stezkou bude Hospodinovo světlo.
				(Sirachovec 50:28-29)
Za překladatelský a realizační tým Bible21
Alexandr Flek

Slovo - Evangelium podle Jana
V roce 2014 jsme připravili reedici jednoho titulu a totiž samostatné vydání Janova
evangelia. Tato rozměrově malá knížka obsahuje aktuální text evangelia v překladu
Bible21. Jde o lehkou publikaci na cesty (vejde se do kapsy u košile) a její velmi nízká cena
i příjemná obálka z ní činí ideální knížečku na rozdávání během různých evangelizačních
akcí, anebo dárek přátelům či novým návštěvníkům bohoslužeb.

15 Kč

Vazba brožovaná, 9 x 16,5 cm
Počet stran 76

Timothy a Kathy Kellerovi

Smysl manželství

Anglický originál knihy Smysl manželství (The Meaning of Marriadge) představuje
v USA jednu z nejprodávanějších knih na toto téma. Nejde totiž jen o jakousi křesťanskou
manželskou příručku, ovšem – slovy jedné z recenzí knihy (H. Svanovská, Radio Prohlas):
vtip je v tom, že většina předkládaných resumé z pera manželů Kellerových není omezena
výhradně na svazek manželský, ale je použitelná i v kontextu širších mezilidských vztahů,
a koneckonců i vztahu člověka a Boha.
Jsme velmi rádi, že se i české verzi zatím dostalo velmi dobrého přijetí u naší křesťanské
veřejnosti. Zároveň je pro nás tento titul i určitým novým vykročením – jde o první
e-knihu z produkce Bilionu.
Vazba brožovaná, 12 x 18 cm
Počet stran 270

Opři se o mě: Evangelium podle U2

Kapela U2 je jistě fenoménem v oblasti populární hudby. Jejich tvorba si našla milióny fanoušků po celém světě, a to nejen díky vynikajícím textům a melodiím, ale také díky jejich
duchovnímu poselství, které se dotýká člověka na jakési hlubší, bytostné rovině. Gregg
Garrett se ve své knize zabývá nejen písňovými texty, ale také historií skupiny U2 a
zkoumá, jak se jejich deklarované křesťanství projevuje v jejich tvorbě a v jejich osobním
i veřejném životě. Tato kniha se vydává po stopách duchovních témat, která U2 ve svých
písních sdílejí.
U2 jsou výzvou
k dospělému křesťanství,
lidsky přirozenému,
a proto prostému,
výzvou k životu
stejně strhujícímu
jako jejich hudba.

P. Ladislav Heryán
katolický kněz,
„pastor undergroundu“

U2 mohou někomu
připadat bombastičtí,
zpěvák Bono jako
pop star s mesiášským
komplexem. Ale nikdy
nebyli lhostejní a nikdy
nebyli bohorovní.
Tato kniha předává
čtenářům mimořádnou
lekci, odhalenou
v písních U2. Je možné
spojit ambice s pokorou?
Jde o dobrodružnou
literaturu!

Kapela U2 je jistě fenoménem
v oblasti populární hudby. Jejich
tvorba si našla milióny fanoušků
po celém světě a to nejen díky
vynikajícím textům a melodiím,
ale také díky jejich duchovnímu
poselství, které se dotýká člověka
na jakési hlubší, bytostné rovině.
Vliv U2 daleko přesahuje hranice
popkultury. Jejich písně povzbudily
mnohé posluchače k tomu, aby svoji
víru proměnili v činy, aby se vydali na
pomoc chudým a těm, kteří jsou na
okraji společnosti. Tato kniha se
vydává po stopách duchovních témat,
která U2 ve svých písních sdílejí.

219Kč

Opři se o mě

Greg Garrett

269 Kč

Opři se o mě
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podle

U2

Vazba brožovaná, 12 x 18 cm
Počet stran		 167
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