
Do nedávné doby bylo hlavním smyslem Nadačního fondu především vy-
tvoření překladu Bible21. Nyní  je potřeba postarat se o to, aby se Bible  
dostala do českého veřejného prostoru a stala se jeho přirozenou sou-
částí. Rádi bychom se proto různými prostředky, které nám činnost 
Nadačního fondu poskytuje, zasadili o to, aby tento moderní překlad 
zasáhl co nejširší spektrum naší populace a představil tak Bibli veřej- 
nosti přirozenou a kulturně relevantní formou.

Jaká je tedy vize Nadačního fondu Bible 21? Naším posláním zůstává:

  Prezentace a popularizace překladu Bible do češtiny 
21. století včetně jeho pokračujících úprav

  Podpora vydávání Bible a další související literatury

  Šíření biblické gramotnosti v české společnosti

V současné době připravujeme studijní vydání Bible21, na jehož realizaci 
spolupracujeme s americkou nadací Tyndale House Foundation.

Jednou ze stěžejních každoročních akcí, kterou náš fond podporuje,  
koordinuje a organizačně zaštiťuje, je Celonárodní čtení Bible, kterého 
se v roce 2012 se zúčastnilo téměř 70 měst z celé ČR. 

Vaše duchovní a materiální podpora je pro šíření povědomí o Bibli 
v českém kulturním prostředí velmi důležitá!

Pro ty z vás, kdo by chtěli naši činnost podopřit ať již pravidelným nebo 
jednorázovým darem, uvádíme číslo účtu Nadačního fondu Bible21: 

Za Nadační fond B21 
děkuje jeho ředitel  
Lukáš Hradil 

19-1707810247/0100

Nadační fond Bible21 
P.O.Box 6, 735 71 Dětmarovice

e-mail: info@bible21.cz 
tel: +420 724 925 735

Nadační fond  

Bible21 www.bible21.cz

Děkujeme všem, kdo podporujete činnost Nadačního fondu B21.

www.bible21.cz

www.ctenibible.cz



ČESKO-ANGLICKÝ NOVÝ ZÁKON
Oblíbené vydání Nového  zákona
Každá dvojstrana obsahuje tentýž biblický text – vlevo 
česky (překlad Bible21) a vpravo anglicky (překlad New 
Living Translation). Jedná se mimo jiné také o výbornou 
pomůcku pro učení a procvičování angličtiny.

John Stott   ROK S BIBLÍ 
Každodenní zamyšlení nad Knihou knih
Rok s Biblí obsahuje dosud nepublikované Stottovy úva-
hy nad biblickými texty od Genesis po Zjevení. Formou 
krátkých každodenních zamyšlení provede autor čtenáře 
během jednoho roku celou Biblí, přičemž z  jednotlivých 
úryvků skládá její „velký příběh“.  

KAPESNÍ PRŮVODCE BIBLÍ
Bible je nejrozšířenější knihou na světě 
Ale kolik toho o ní skutečně víme? Jak vznikla? Jaké  
texty obsahuje? Jaké má historické a kulturní pozadí? 
Jaký vliv měla v průběhu staletí na vývoj společnosti?  
Na tyto a mnohé další otázky odpovídá tato publikace.

Timothy Keller  KRÁLŮV KŘÍŽ
Příběh nejvlivnější postavy lidské historie byl během 
tisíciletí vyprávěn již nesčetněkrát. Má smysl zabývat 
se jím i dnes?
Známý manhattanský pastor a myslitel označený časo-
pisem Newsweek za „C. S. Lewise 21.  století“ předkládá 
čtenářům překvapivě svěží pohled na Ježíše Krista, v je-
hož příběhu vidí klíč ke smyslu našeho života i světa. Tak 
jako ostatní jeho knihy i tato je určena všem přemýšlivým 
čtenářům – věřícím, duchovně hledajícím i skeptikům. 

www.biblion.cz

Překlad Bible21 a další literaturu  
je možno zakoupit na  
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