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Vzácní přátelé a partneři,

děkujeme za Vaši vytrvalou pod-
poru, díky které mohly práce na pře-
kladu NBK nepřetržitě pokračovat od 
poloviny devadesátých let až dodnes. 
V tuto chvíli je již v pracovní verzi do-
končeno 99 % celé Bible. Bude násle-
dovat pečlivá kontrola a revize celého 
díla a za rok a kousek bychom chtěli 
k Velikonocům 2009 vydat kompletní 
Bibli. Stále máme před očima potřebu 
českého národa po přesném, srozumi-
telném a čtivém překladu pro 21. sto-
letí. Věříme, že naše a Vaše společné 
úsilí povede k naplnění této potřeby 
a přispěje k duchovní i morální pro-
měně naší země.

Ještě jednou: Děkujeme!

Jan Talafant, ředitel NF NBK

Dovolujeme si 
Vám představit no-
vinku našeho vydava-
telství Biblion. Jedná 
se o dárkový komplet 
krásně upravené Kni-
hy Žalmů a hudební-
ho CD s patnácti žalmy 
v interpretaci Jany Peř-
tové. Kromě vlastní knihy 
v překladu Alexandra Fleka 
s předmluvou Svatopluka 
Karáska se tedy můžete 
těšit na jedinečný zážitek 
při poslechu zpívaných 
žalmů. Několik ukázek si 
můžete poslechnout již teď 
na našich internetových 
stránkách www.nbk.cz. 

Komplet této 300 strán-
kové knihy a profesionálního 
CD s 15 zhudebněnými žalmy 
stojí 350 Kč, do letošních Vánoc jej 
ale nabízíme jen za 250 Kč. Přejeme 
Vám krásný hudební i duchovní zážitek!

Právě před rokem jsme vydali 10 000 
kompletů Audio Nového zákona na deva-
tenácti CD a v těchto dnech jsou již prak-

ticky vyprodány. Proto nyní přicházíme 
s ještě dostupnějším řešením. Celá 
nahrávka Nového zákona (přes 20 ho-
din čtení od předních českých herců) 
je nyní k dispozici na jediném CD ve 
formátu MP3. Cena je opět symbolic-
ká – jen 29 Kč (na větší objednávky po-

skytujeme ještě další slevy). Kromě toho 
je stále možné si celou nahrávku zdarma 
stáhnout z našich internetových stránek 
a libovolně ji kopírovat.

Audio Nový zákon za 29,- Kč 

Tehilim – Žalmy krále Davida

Stručná výroční zpráva za rok 2006
Podrobnější výroční zpráva je k dispozici na našich internetových stránkách
a v kanceláři nadačního fondu (částky jsou zaokrouhleny na celé Kč).

Přehled příjmů za rok 2006
Příjmy NF celkem ............................................................ 1 815 088 .........................100,00 %
Dary ..................................................................................... 1 579 853 ...........................87,04 %
Granty ......................................................................................40 657 ............................. 2,24 %
Úroky ................................................................................................ 31
Jiné příjmy ...........................................................................  194 547 ............................ 10,72 %

Přehled výdajů za rok 2006:
Výdaje NF celkem ............................................................. 1 591 011 .........................100,00 %
Výdaje na naplnění cíle NF celkem (1. + 2. + 3.) ..... 1 458 141 ........................... 91,65 %

1. Příspěvky na překlad ...............................................642 888 ........................... 40,41 %
2. . Podpora vydávání knih NBK a Audio NZ ........ 701 608 ........................... 44,10 %
3. Výdaje na osvětu a propagaci ................................ 113 645 .............................. 7,14 %

Provozní náklady ................................................................132 870 ............................. 8,35 %

„Ukaž mi, Hospodine, cesty své, 

   svým stezkám nauč mě…

Opatruj mou duši, zachraň mě, 

   k tobě se utíkám, kéž nejsem zahanben!

Dobrý a přímý je Hospodin, 

   hříšníkům cestu zjevuje…“

(z Žalmu 25 a zároveň

textu jedné z písní nového CD J. Peřtové)

Vánoční akce

29,-

250,-
350,-

250,-
350,-

130,-
180,-

Zvýhodněná cenová nabídka platí do konce roku.

pátek 14. 12.  ....................................... Křest CD Tehilim a koncert Jany Peřtové s hosty
od 19 hodin Brno, galerie Vaňkovka, sál Slévárna

sobota 15. 12. .................... Autogramiáda a posezení s Janou Peřtovou a Sašou Flekem
od 11 do 14:30 hodin Praha, knihkupectví Brána, Ječná 2

Přítomen bude i pan Svatopluk Karásek, autor předmluvy ke knižnímu vydání knihy Žalmů

Od 15 hodin bude následovat koncert Jany Peřtové
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Rádi bychom připomněli, že v neděli 
26. srpna byl v rámci cyklu „Cesty víry“ 
odvysílán na ČT1 zajímavý dokument 
o projektu Nové Bible kralické. Kromě 
překladatelů NBK Alexandra Fleka a Ji-
řího Hedánka bylo možné mimo jiné vy-
slechnout také známé herce jako Davida 
Vávru a Jana Potměšila nebo režisérku 
Marku Míkovou, kteří mluvili o své práci 
na zvukové verzi Nového zákona NBK. 

Tento pořad je stále možné shlédnout 
na internetových stránkách ČT a pří-
mý odkaz k němu se nachází na našich 
stránkách www.nbk.cz. Je to pro nás čest, 
že po 14 letech práce začíná být náš pře-
klad zajímavý i pro Českou televizi. Po 
odvysílání pořadu jsme přijali mnoho 
telefonátů i dopisů, často od lidí, kteří 
Bibli nikdy nečetli a chtěli si ji od nás ob-
jednat.

Prorocké
knihy k Velikonocům

Usilovně pracujeme na tom, aby-
chom k Velikonocům 2008 mohli 
vydat zatím poslední díl Nové Šesti-
dílky – Prorocké knihy. V tuto chvíli se 
překládají poslední z „Malých“ proroků 
a ostatní procházejí překladatelskými 
a jazykovými korekturami. Ochutnávku 
si můžete přečíst na straně 3 tohoto bul-
letinu.

Nové internetové stránky
Zveme Vás k návštěvě našich zcela 

nových internetových stránek. Kromě již 
známé adresy www.nbk.cz jsou k nalezení 
rovněž pod názvem www.bible21.cz. No-
vou adresou, grafi ckou podobou a pře-
devším obsahem chceme dát najevo, že 
Bible není jen dědictvím minulosti, ale 
že neodmyslitelně patří k naší součas-
nosti ve 21. století. 

K nově zpracovaným a rozšířeným 
informacím o překladu a dění kolem něj 
v krátké době přibudou další zajímavé 
zprávy a služby. K dispozici jsou texty 
Bible v textové i audio podobě, brzy se 
přidá i forma tzv. hybridní knihy (nejen) 
pro zrakově postižené.

Nový spolupracovník
S radostí si dovolujeme oznámit, že 

s naším překladatelským týmem zahájil 
spolupráci na závěrečných korekturách 
celé Bible špičkový odborník na starozá-
konní hebrejštinu Robert Řehák Th D.

Kniha a CD

Děkujeme všem, kdo se 
účastní rozdávání kapes-
ních Nových zákonů. Ce-
lých 5000 kusů jsme roz-
dali v rámci letního grantu 
a dalších 5000 je vyprodá-
no. Radujeme se, že se Boží 
slovo šíří a oslovuje nové 
čtenáře. Pro velký úspěch 
tohoto vydání plánujeme 
další dotisky a rádi bychom 
před létem také zopakovali 
možnost poskytnout Nové 
zákony bezplatně v rámci 
dalšího grantu.

„Pánovo slovo se pak ší-
řilo po celém kraji.“

(Sk 13:49)

(Na fotografi i Luboš Kendra 
přebírá Nové zákony v tiskárně 
v Havlíčkově Brodě.)

Dotisk „rozdávacích“ Nových zákonů

NBK v České televizi

Co je Nadační fond Nové Bible kralické?

Poslání
Nadační fond NBK je neziskovou organi-
zací, která fi nančně podporuje vznik no-
vého českého překladu Bible. Cílem tohoto 
překladu je zachovat sílu a krásu Kralické 
Bible a přitom podat co nejširšímu okruhu 
čtenářů moderní a srozumitelný text, věrný 
řeckému a hebrejskému originálu.
Lidé v NF NBK
Překladatelé: Alexandr Flek, Jiří Hedánek
Členové správní rady: Stanislav Bubik, 
Karel Řežábek, Jaromír Slabý, 
Kancelář: Jan Talafant, Martina Talafan-
tová, Luboš Kendra
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Otázka: Nejde mi z hlavy, proč Ekume-
nický překlad a i Nová Bible kralická 
používá v Žalmu : „Málo nižším než 
Boha“ a Bible Kralická z roku  a Bib-
le Česká z roku  má: „Málo men-
šího andělů“. Ekumenický překlad má 
více nepřesností, ale Bible Česká s Biblí 
Kralickou se od sebe v podstatném neliší. 
Slovo Bůh a nebo anděl jsou dva odlišné 
pojmy.
Odpověď: Ano, máte pravdu, Bůh (elo-
him) a anděl (malach) jsou dva různé 
pojmy. V hebrejském originálu je v Žal-
mu 8:6 slovo elohim, text tedy říká: 
„…o málo menším než Boha.“ Je to ale 
natolik radikální prohlášení, že již staro-
věký překlad Starého zákona do řečtiny, 
zvaný Septuaginta, zde slovo „Boha“ na-
hradil slovem „anděly“. Starší překlady 
se často držely právě Septuaginty opro-
ti originálu. Nejde tedy o nepřesnost ze 
strany NBK a Ekumenického překladu, 
ale o nepřesnost starších překladů a ná-
vrat novějších překladů k původnímu 
hebrejskému znění.

Otázka: Ví se, jak dlouho byl Ježíš v hro-
bě? Byly to „tři dny a tři noci“ (Mt :; 
J :-)? Od pátku večer do neděle 
ráno to však je jen jeden den a dvě noci. 
Je v tom rozpor, nebo tomu jen nerozu-
mím správně?
Odpověď: Ve starověkém světě byly růz-

né způsoby počítání času. V zásadě jde 
o to, že někdy se počítaly celé jednotky 
(hodiny, dny, roky), ale jindy každá za-
počatá jednotka (tento způsob konec-
konců se používá dodnes, například na 
placených parkovištích). 

Podle svědectví evangelií byl Ježíš po-
hřben těsně před začátkem soboty (Mk 
15:42-46). Ženy se pak vypravily k hrobu 
hned, jakmile to bylo po sobotě možné, 
tj. v neděli časně ráno (Mk 16:1-2), a na-
šly hrob prázdný. Ježíš v něm tedy strávil 
pouze sobotu a minimální kousek pátku 
a neděle. Tím ovšem podle tehdy platné-
ho způsobu uvažování autenticky naplnil 
předpovězenou dobu tří (započatých) 
dnů.

Je to podobné, jako když například 
do životopisu uvedeme, že jsme v letech 
2001–2003 pracovali u jisté fi rmy. Vypadá 
to, že jsme tam byli tři roky, přitom jsme 
tam ale mohli být například od prosince 
2001 do ledna 2003, tedy jen něco málo 
přes rok. Také na parkovišti zaplatíme za 
63 minut stejně jako za celé dvě hodiny.

Otázka: Potřeboval bych vysvětlit od-
stavec Písma. Je to Matouš :-, kdy 
se píše: „Tehdy se naplnilo slovo pro roka 
Jeremiáše: Vzali  stříbrných, cenu za 
převzácného, na kterou ho ocenili synové 
Izraele, a dali je za hrnčířovo pole, jak 
mi uložil Hospodin.“ Tady se říká, že je 

to slovo proroka Jeremiáše. Hledal jsem 
tedy, ale nic jsem nějak nenašel kromě 
podobných veršů, vámi zmíněných dole 
pod čarou. Je tam také odkaz k Zacha-
riášovi, který lépe odpovídá smyslu tex-
tu v Matoušovi. Hledal jsem i v jiných 
překladech, ale bylo to všude stejné, jen 
u Bible Kralické tam je napsáno „slovo 
jistého proroka“. 
Odpověď: Ano, text, který Matouš ci-
tuje, skutečně v Jeremiáši není – vypadá 
to, že jde o citaci Zach 11:12-13. Někteří 
opisovači a překladatelé se text pokoušeli 
opravit, jak uvádíte. Hodnověrné řecké 
rukopisy ale shodně uvádějí proroka Je-
remiáše. 

Co s tím? Je možné, že Matouš citoval 
zpaměti a odkazoval na známý Jeremiá-
šův text o hrnčíři a hlíně (Jer 18-19). Pro 
mě osobně je povzbuzující, že Bůh k se-
psání Bible použil lidi jako jsme my, kteří 
se občas nevyjádří úplně přesně. 

Fakt, že církev během 2000 let ten-
to Matoušův jakoby nepřesný odkaz 
neopravila, je velmi silným svědectvím 
o tom, jak věrně jsou nám zachována 
původní slova evangelistů. Různé řeči 
o tom, že „církev si Bibli porůznu upra-
vila k obrazu svému“ skutečně nemají 
reálný základ a zde máme jeden z velmi 
dobrých důkazů o opaku.

Hlavní překladatel NBK Alexandr 
Flek na přelomu října a listopadu ab-
solvoval studijní pobyt na přední evan-

gelikální univerzitě Wheaton College 
poblíž Chicaga. Do USA ho pozvala ta-
mější nadace Domanada, která uhradila 
všechny náklady. 

Saša, který právě pracuje na korek-
tuře knihy Ezechiel, zde nejen využíval 
vynikající knihovnu, ale měl i možnost 
konzultovat překladatelské problémy 
s předním odborníkem na tuto knihu, 
Dr. Danielem Blockem, autorem stěžej-
ních komentářů a jedním z překladatelů 
populární New Living Bible. 

Došlo také k navázání kontaktů s ve-
dením známého vydavatelství Tyndale 
House, které za posledních cca. 40 let 
vydalo a distribuovalo na 40 milionů 
Biblí. Jejich zkušenosti s tiskem Biblí po 
celém světě jsou pro nás nesmírně cen-
né a věříme, že nám velmi pomohou při 
vydání našeho překladu, které plánuje-
me na Velikonoce 2009.

Strašlivé vojsko
1  Zatrubte na roh na Sionu,
  na mé svaté hoře poplach vyhlaste! 
 Všichni obyvatelé země ať se třesou, 
  neboť přichází Hospodinův den! 
 Ano, blíží se – 
2   temný a chmurný den, 
   den zahalený soumrakem! 
 
 Jako se úsvit rozlévá po horách, 
  blíží se veliká a mocná armáda, 
 jaká odpradávna nikdy nebyla
  a nikdy už nebude jí podobná: 

3  Před nimi sžírající oheň, 
  za nimi plamen plápolá. 
 Před nimi zem jak zahrada Eden, 
  za nimi zpustošený kraj – 
   uniknout není kam! 

4  Napohled se podobají koním, 
  řítí se vpřed jak oři váleční. 

5  Rachotí jako jízda s vozy,
  skáčou přes horské vrcholy. 
 Hučí jako když slámu hltají plameny, 
  jako mocné vojsko seřazené do bitvy. 

6  Před nimi všechny národy 
  ve tváři blednou zděšením. 

7  Řítí se vpřed jako vojáci, 
  jako hrdinové útočí na hradby; 
 směru se drží každý z nich, 
  ze své dráhy se neodchýlí. 

8  Jeden do druhého nevráží, 
  každý sleduje svůj cíl, 
 a i když na obranu narazí, 
  neřídne jejich šik. 

9  Na město se vrhají, 
  řítí se na hradby, 
 na domy šplhají, 
  vnikají okny jako zloději. 

10  Před nimi země třese se 
  i samo nebe se musí chvět; 
 slunce a měsíc zatmí se 
  a zmizí záře hvězd. 

11  Hospodin sám pak burácí
  v čele své armády; 

 jeho tábor je obrovský, 
  připraven plnit jeho rozkazy. 

 Veliký, vskutku hrozný je Hospodinův den! 
  Kdo jej může snést? 

Roztrhněte svá srdce
12  A proto ještě teď, praví Hospodin, 
  vraťte se ke mně celým srdcem svým, 
   s postem, pláčem a truchlením! 

13  Roztrhněte svá srdce, 
  a ne své pláště, 
 k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se; 
  je přece milostivý a soucitný, 
 nesmírně trpělivý, velmi laskavý 
  a který upouští od neštěstí. 

14  Kdo ví? Třeba se rozmyslí, pohnut lítostí, 
  a požehnání nám zanechá – 
 moučné oběti a úlitby
  pro Hospodina, vašeho Boha. 

15  Zatrubte na roh na Sionu, 
  vyhlaste půst, 
   svolejte shromáždění! 

16  Shromážděte lid, 
  posvěťte shromáždění, 
 sezvěte starce, 
  shromážděte děti 
   i malé kojence. 
 Ženich ať vyjde z ložnice 
  a nevěsta ze svého pokoje. 

17  Kněží, kteří Hospodinu sloužíte, 
  plačte mezi síní a oltářem! 
 Proste: „Ušetři, Hospodine, svůj lid, 
  nevydávej posměchu své dědictví, 
   ať nejsou pořekadlem pro pohany! 
 Proč se má říkat mezi národy: 
  ‚Jejich Bůh? Co je s ním?‘“ 

Hospodin se slituje
18  Hospodin se pak rozhorlí pro svou zem 
  a nad svým lidem se slituje. 
19  Hospodin svému lidu odpoví: 
  „Hle, posílám vám obilí, 
   víno a olej do sytosti!  
 Nevydám vás už nikdy víc 
  posměchu mezi pohany…

Joel 2:1-19 ochutnávka překladu z knihy Joele

Stáž v USA

Otázky a odpovědi k překladu NBK
Snažíme se odpovídat na všechny dotazy, které se týkají překladu NBK. Zde uvádíme  odpovědi hlavního překladatele Alexandra 

Fleka na některé z nich. Pokud máte k překladu také otázky nebo připomínky, směle se ptejte, budeme za ně vděční.
Nabízíme vám k přečtení úryvek z právě překládaných Proroků. Na celou knihu se můžete těšit na Velikonoce příštího roku, kdy 

vyjde knižně jako 4. díl „Nové Šestidílky“ za 350 Kč (s obvyklými slevami).

Překlad 21. století Pro bohoslužbu a každodenní  čtení
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Otázka: Nejde mi z hlavy, proč Ekume-
nický překlad a i Nová Bible kralická 
používá v Žalmu : „Málo nižším než 
Boha“ a Bible Kralická z roku  a Bib-
le Česká z roku  má: „Málo men-
šího andělů“. Ekumenický překlad má 
více nepřesností, ale Bible Česká s Biblí 
Kralickou se od sebe v podstatném neliší. 
Slovo Bůh a nebo anděl jsou dva odlišné 
pojmy.
Odpověď: Ano, máte pravdu, Bůh (elo-
him) a anděl (malach) jsou dva různé 
pojmy. V hebrejském originálu je v Žal-
mu 8:6 slovo elohim, text tedy říká: 
„…o málo menším než Boha.“ Je to ale 
natolik radikální prohlášení, že již staro-
věký překlad Starého zákona do řečtiny, 
zvaný Septuaginta, zde slovo „Boha“ na-
hradil slovem „anděly“. Starší překlady 
se často držely právě Septuaginty opro-
ti originálu. Nejde tedy o nepřesnost ze 
strany NBK a Ekumenického překladu, 
ale o nepřesnost starších překladů a ná-
vrat novějších překladů k původnímu 
hebrejskému znění.

Otázka: Ví se, jak dlouho byl Ježíš v hro-
bě? Byly to „tři dny a tři noci“ (Mt :; 
J :-)? Od pátku večer do neděle 
ráno to však je jen jeden den a dvě noci. 
Je v tom rozpor, nebo tomu jen nerozu-
mím správně?
Odpověď: Ve starověkém světě byly růz-

né způsoby počítání času. V zásadě jde 
o to, že někdy se počítaly celé jednotky 
(hodiny, dny, roky), ale jindy každá za-
počatá jednotka (tento způsob konec-
konců se používá dodnes, například na 
placených parkovištích). 

Podle svědectví evangelií byl Ježíš po-
hřben těsně před začátkem soboty (Mk 
15:42-46). Ženy se pak vypravily k hrobu 
hned, jakmile to bylo po sobotě možné, 
tj. v neděli časně ráno (Mk 16:1-2), a na-
šly hrob prázdný. Ježíš v něm tedy strávil 
pouze sobotu a minimální kousek pátku 
a neděle. Tím ovšem podle tehdy platné-
ho způsobu uvažování autenticky naplnil 
předpovězenou dobu tří (započatých) 
dnů.

Je to podobné, jako když například 
do životopisu uvedeme, že jsme v letech 
2001–2003 pracovali u jisté fi rmy. Vypadá 
to, že jsme tam byli tři roky, přitom jsme 
tam ale mohli být například od prosince 
2001 do ledna 2003, tedy jen něco málo 
přes rok. Také na parkovišti zaplatíme za 
63 minut stejně jako za celé dvě hodiny.

Otázka: Potřeboval bych vysvětlit od-
stavec Písma. Je to Matouš :-, kdy 
se píše: „Tehdy se naplnilo slovo pro roka 
Jeremiáše: Vzali  stříbrných, cenu za 
převzácného, na kterou ho ocenili synové 
Izraele, a dali je za hrnčířovo pole, jak 
mi uložil Hospodin.“ Tady se říká, že je 

to slovo proroka Jeremiáše. Hledal jsem 
tedy, ale nic jsem nějak nenašel kromě 
podobných veršů, vámi zmíněných dole 
pod čarou. Je tam také odkaz k Zacha-
riášovi, který lépe odpovídá smyslu tex-
tu v Matoušovi. Hledal jsem i v jiných 
překladech, ale bylo to všude stejné, jen 
u Bible Kralické tam je napsáno „slovo 
jistého proroka“. 
Odpověď: Ano, text, který Matouš ci-
tuje, skutečně v Jeremiáši není – vypadá 
to, že jde o citaci Zach 11:12-13. Někteří 
opisovači a překladatelé se text pokoušeli 
opravit, jak uvádíte. Hodnověrné řecké 
rukopisy ale shodně uvádějí proroka Je-
remiáše. 

Co s tím? Je možné, že Matouš citoval 
zpaměti a odkazoval na známý Jeremiá-
šův text o hrnčíři a hlíně (Jer 18-19). Pro 
mě osobně je povzbuzující, že Bůh k se-
psání Bible použil lidi jako jsme my, kteří 
se občas nevyjádří úplně přesně. 

Fakt, že církev během 2000 let ten-
to Matoušův jakoby nepřesný odkaz 
neopravila, je velmi silným svědectvím 
o tom, jak věrně jsou nám zachována 
původní slova evangelistů. Různé řeči 
o tom, že „církev si Bibli porůznu upra-
vila k obrazu svému“ skutečně nemají 
reálný základ a zde máme jeden z velmi 
dobrých důkazů o opaku.

Hlavní překladatel NBK Alexandr 
Flek na přelomu října a listopadu ab-
solvoval studijní pobyt na přední evan-

gelikální univerzitě Wheaton College 
poblíž Chicaga. Do USA ho pozvala ta-
mější nadace Domanada, která uhradila 
všechny náklady. 

Saša, který právě pracuje na korek-
tuře knihy Ezechiel, zde nejen využíval 
vynikající knihovnu, ale měl i možnost 
konzultovat překladatelské problémy 
s předním odborníkem na tuto knihu, 
Dr. Danielem Blockem, autorem stěžej-
ních komentářů a jedním z překladatelů 
populární New Living Bible. 

Došlo také k navázání kontaktů s ve-
dením známého vydavatelství Tyndale 
House, které za posledních cca. 40 let 
vydalo a distribuovalo na 40 milionů 
Biblí. Jejich zkušenosti s tiskem Biblí po 
celém světě jsou pro nás nesmírně cen-
né a věříme, že nám velmi pomohou při 
vydání našeho překladu, které plánuje-
me na Velikonoce 2009.

Strašlivé vojsko
1  Zatrubte na roh na Sionu,
  na mé svaté hoře poplach vyhlaste! 
 Všichni obyvatelé země ať se třesou, 
  neboť přichází Hospodinův den! 
 Ano, blíží se – 
2   temný a chmurný den, 
   den zahalený soumrakem! 
 
 Jako se úsvit rozlévá po horách, 
  blíží se veliká a mocná armáda, 
 jaká odpradávna nikdy nebyla
  a nikdy už nebude jí podobná: 

3  Před nimi sžírající oheň, 
  za nimi plamen plápolá. 
 Před nimi zem jak zahrada Eden, 
  za nimi zpustošený kraj – 
   uniknout není kam! 

4  Napohled se podobají koním, 
  řítí se vpřed jak oři váleční. 

5  Rachotí jako jízda s vozy,
  skáčou přes horské vrcholy. 
 Hučí jako když slámu hltají plameny, 
  jako mocné vojsko seřazené do bitvy. 

6  Před nimi všechny národy 
  ve tváři blednou zděšením. 

7  Řítí se vpřed jako vojáci, 
  jako hrdinové útočí na hradby; 
 směru se drží každý z nich, 
  ze své dráhy se neodchýlí. 

8  Jeden do druhého nevráží, 
  každý sleduje svůj cíl, 
 a i když na obranu narazí, 
  neřídne jejich šik. 

9  Na město se vrhají, 
  řítí se na hradby, 
 na domy šplhají, 
  vnikají okny jako zloději. 

10  Před nimi země třese se 
  i samo nebe se musí chvět; 
 slunce a měsíc zatmí se 
  a zmizí záře hvězd. 

11  Hospodin sám pak burácí
  v čele své armády; 

 jeho tábor je obrovský, 
  připraven plnit jeho rozkazy. 

 Veliký, vskutku hrozný je Hospodinův den! 
  Kdo jej může snést? 

Roztrhněte svá srdce
12  A proto ještě teď, praví Hospodin, 
  vraťte se ke mně celým srdcem svým, 
   s postem, pláčem a truchlením! 

13  Roztrhněte svá srdce, 
  a ne své pláště, 
 k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se; 
  je přece milostivý a soucitný, 
 nesmírně trpělivý, velmi laskavý 
  a který upouští od neštěstí. 

14  Kdo ví? Třeba se rozmyslí, pohnut lítostí, 
  a požehnání nám zanechá – 
 moučné oběti a úlitby
  pro Hospodina, vašeho Boha. 

15  Zatrubte na roh na Sionu, 
  vyhlaste půst, 
   svolejte shromáždění! 

16  Shromážděte lid, 
  posvěťte shromáždění, 
 sezvěte starce, 
  shromážděte děti 
   i malé kojence. 
 Ženich ať vyjde z ložnice 
  a nevěsta ze svého pokoje. 

17  Kněží, kteří Hospodinu sloužíte, 
  plačte mezi síní a oltářem! 
 Proste: „Ušetři, Hospodine, svůj lid, 
  nevydávej posměchu své dědictví, 
   ať nejsou pořekadlem pro pohany! 
 Proč se má říkat mezi národy: 
  ‚Jejich Bůh? Co je s ním?‘“ 

Hospodin se slituje
18  Hospodin se pak rozhorlí pro svou zem 
  a nad svým lidem se slituje. 
19  Hospodin svému lidu odpoví: 
  „Hle, posílám vám obilí, 
   víno a olej do sytosti!  
 Nevydám vás už nikdy víc 
  posměchu mezi pohany…

Joel 2:1-19 ochutnávka překladu z knihy Joele

Stáž v USA

Otázky a odpovědi k překladu NBK
Snažíme se odpovídat na všechny dotazy, které se týkají překladu NBK. Zde uvádíme  odpovědi hlavního překladatele Alexandra 

Fleka na některé z nich. Pokud máte k překladu také otázky nebo připomínky, směle se ptejte, budeme za ně vděční.
Nabízíme vám k přečtení úryvek z právě překládaných Proroků. Na celou knihu se můžete těšit na Velikonoce příštího roku, kdy 

vyjde knižně jako 4. díl „Nové Šestidílky“ za 350 Kč (s obvyklými slevami).

Překlad 21. století Pro bohoslužbu a každodenní  čtení
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Vzácní přátelé a partneři,

děkujeme za Vaši vytrvalou pod-
poru, díky které mohly práce na pře-
kladu NBK nepřetržitě pokračovat od 
poloviny devadesátých let až dodnes. 
V tuto chvíli je již v pracovní verzi do-
končeno 99 % celé Bible. Bude násle-
dovat pečlivá kontrola a revize celého 
díla a za rok a kousek bychom chtěli 
k Velikonocům 2009 vydat kompletní 
Bibli. Stále máme před očima potřebu 
českého národa po přesném, srozumi-
telném a čtivém překladu pro 21. sto-
letí. Věříme, že naše a Vaše společné 
úsilí povede k naplnění této potřeby 
a přispěje k duchovní i morální pro-
měně naší země.

Ještě jednou: Děkujeme!

Jan Talafant, ředitel NF NBK

Dovolujeme si 
Vám představit no-
vinku našeho vydava-
telství Biblion. Jedná 
se o dárkový komplet 
krásně upravené Kni-
hy Žalmů a hudební-
ho CD s patnácti žalmy 
v interpretaci Jany Peř-
tové. Kromě vlastní knihy 
v překladu Alexandra Fleka 
s předmluvou Svatopluka 
Karáska se tedy můžete 
těšit na jedinečný zážitek 
při poslechu zpívaných 
žalmů. Několik ukázek si 
můžete poslechnout již teď 
na našich internetových 
stránkách www.nbk.cz. 

Komplet této 300 strán-
kové knihy a profesionálního 
CD s 15 zhudebněnými žalmy 
stojí 350 Kč, do letošních Vánoc jej 
ale nabízíme jen za 250 Kč. Přejeme 
Vám krásný hudební i duchovní zážitek!

Právě před rokem jsme vydali 10 000 
kompletů Audio Nového zákona na deva-
tenácti CD a v těchto dnech jsou již prak-

ticky vyprodány. Proto nyní přicházíme 
s ještě dostupnějším řešením. Celá 
nahrávka Nového zákona (přes 20 ho-
din čtení od předních českých herců) 
je nyní k dispozici na jediném CD ve 
formátu MP3. Cena je opět symbolic-
ká – jen 29 Kč (na větší objednávky po-

skytujeme ještě další slevy). Kromě toho 
je stále možné si celou nahrávku zdarma 
stáhnout z našich internetových stránek 
a libovolně ji kopírovat.

Audio Nový zákon za 29,- Kč 

Tehilim – Žalmy krále Davida

Stručná výroční zpráva za rok 2006
Podrobnější výroční zpráva je k dispozici na našich internetových stránkách
a v kanceláři nadačního fondu (částky jsou zaokrouhleny na celé Kč).

Přehled příjmů za rok 2006
Příjmy NF celkem ............................................................ 1 815 088 .........................100,00 %
Dary ..................................................................................... 1 579 853 ...........................87,04 %
Granty ......................................................................................40 657 ............................. 2,24 %
Úroky ................................................................................................ 31
Jiné příjmy ...........................................................................  194 547 ............................ 10,72 %

Přehled výdajů za rok 2006:
Výdaje NF celkem ............................................................. 1 591 011 .........................100,00 %
Výdaje na naplnění cíle NF celkem (1. + 2. + 3.) ..... 1 458 141 ........................... 91,65 %

1. Příspěvky na překlad ...............................................642 888 ........................... 40,41 %
2. . Podpora vydávání knih NBK a Audio NZ ........ 701 608 ........................... 44,10 %
3. Výdaje na osvětu a propagaci ................................ 113 645 .............................. 7,14 %

Provozní náklady ................................................................132 870 ............................. 8,35 %

„Ukaž mi, Hospodine, cesty své, 

   svým stezkám nauč mě…

Opatruj mou duši, zachraň mě, 

   k tobě se utíkám, kéž nejsem zahanben!

Dobrý a přímý je Hospodin, 

   hříšníkům cestu zjevuje…“

(z Žalmu 25 a zároveň

textu jedné z písní nového CD J. Peřtové)

Vánoční akce

29,-

250,-
350,-

250,-
350,-

130,-
180,-

Zvýhodněná cenová nabídka platí do konce roku.

pátek 14. 12.  ....................................... Křest CD Tehilim a koncert Jany Peřtové s hosty
od 19 hodin Brno, galerie Vaňkovka, sál Slévárna

sobota 15. 12. .................... Autogramiáda a posezení s Janou Peřtovou a Sašou Flekem
od 11 do 14:30 hodin Praha, knihkupectví Brána, Ječná 2

Přítomen bude i pan Svatopluk Karásek, autor předmluvy ke knižnímu vydání knihy Žalmů

Od 15 hodin bude následovat koncert Jany Peřtové
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Rádi bychom připomněli, že v neděli 
26. srpna byl v rámci cyklu „Cesty víry“ 
odvysílán na ČT1 zajímavý dokument 
o projektu Nové Bible kralické. Kromě 
překladatelů NBK Alexandra Fleka a Ji-
řího Hedánka bylo možné mimo jiné vy-
slechnout také známé herce jako Davida 
Vávru a Jana Potměšila nebo režisérku 
Marku Míkovou, kteří mluvili o své práci 
na zvukové verzi Nového zákona NBK. 

Tento pořad je stále možné shlédnout 
na internetových stránkách ČT a pří-
mý odkaz k němu se nachází na našich 
stránkách www.nbk.cz. Je to pro nás čest, 
že po 14 letech práce začíná být náš pře-
klad zajímavý i pro Českou televizi. Po 
odvysílání pořadu jsme přijali mnoho 
telefonátů i dopisů, často od lidí, kteří 
Bibli nikdy nečetli a chtěli si ji od nás ob-
jednat.

Prorocké
knihy k Velikonocům

Usilovně pracujeme na tom, aby-
chom k Velikonocům 2008 mohli 
vydat zatím poslední díl Nové Šesti-
dílky – Prorocké knihy. V tuto chvíli se 
překládají poslední z „Malých“ proroků 
a ostatní procházejí překladatelskými 
a jazykovými korekturami. Ochutnávku 
si můžete přečíst na straně 3 tohoto bul-
letinu.

Nové internetové stránky
Zveme Vás k návštěvě našich zcela 

nových internetových stránek. Kromě již 
známé adresy www.nbk.cz jsou k nalezení 
rovněž pod názvem www.bible21.cz. No-
vou adresou, grafi ckou podobou a pře-
devším obsahem chceme dát najevo, že 
Bible není jen dědictvím minulosti, ale 
že neodmyslitelně patří k naší součas-
nosti ve 21. století. 

K nově zpracovaným a rozšířeným 
informacím o překladu a dění kolem něj 
v krátké době přibudou další zajímavé 
zprávy a služby. K dispozici jsou texty 
Bible v textové i audio podobě, brzy se 
přidá i forma tzv. hybridní knihy (nejen) 
pro zrakově postižené.

Nový spolupracovník
S radostí si dovolujeme oznámit, že 

s naším překladatelským týmem zahájil 
spolupráci na závěrečných korekturách 
celé Bible špičkový odborník na starozá-
konní hebrejštinu Robert Řehák Th D.

Kniha a CD

Děkujeme všem, kdo se 
účastní rozdávání kapes-
ních Nových zákonů. Ce-
lých 5000 kusů jsme roz-
dali v rámci letního grantu 
a dalších 5000 je vyprodá-
no. Radujeme se, že se Boží 
slovo šíří a oslovuje nové 
čtenáře. Pro velký úspěch 
tohoto vydání plánujeme 
další dotisky a rádi bychom 
před létem také zopakovali 
možnost poskytnout Nové 
zákony bezplatně v rámci 
dalšího grantu.

„Pánovo slovo se pak ší-
řilo po celém kraji.“

(Sk 13:49)

(Na fotografi i Luboš Kendra 
přebírá Nové zákony v tiskárně 
v Havlíčkově Brodě.)

Dotisk „rozdávacích“ Nových zákonů

NBK v České televizi

Co je Nadační fond Nové Bible kralické?

Poslání
Nadační fond NBK je neziskovou organi-
zací, která fi nančně podporuje vznik no-
vého českého překladu Bible. Cílem tohoto 
překladu je zachovat sílu a krásu Kralické 
Bible a přitom podat co nejširšímu okruhu 
čtenářů moderní a srozumitelný text, věrný 
řeckému a hebrejskému originálu.
Lidé v NF NBK
Překladatelé: Alexandr Flek, Jiří Hedánek
Členové správní rady: Stanislav Bubik, 
Karel Řežábek, Jaromír Slabý, 
Kancelář: Jan Talafant, Martina Talafan-
tová, Luboš Kendra
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