
www.bible21.cz

V tomto informačním bulletinu chceme rekapitulovat končící  
rok 2012 a podělit se plány do budoucna.  Váš tým Bible21

Děkujeme všem, kdo podporujete činnost Nadačního fondu!

Za tým Bible21 a Nadační fond B2i

Alexandr Flek a Lukáš Hradil

Vážení přátelé a partneři,

opět nám nastává čas Adventu a Vánoc. Připomínáme si to největší tajemství v dějinách 
světa. Betlémský příběh bude v těchto dnech znovu fascinovat celou naši (údajně 
ateistickou) společnost. Na několik dnů či týdnů se všichni bez rozdílu přesvědčení 
budeme snažit žít v lásce, štědrosti, pokoji a radosti – jako bychom trénovali život  
v Božím království! Jak je to možné? 

Zřejmě je to tím, že onen dávný příběh o Slově, které se stalo tělem a přišlo žít mezi 
nás, je tím nejsilnějším příběhem, jaký se kdy na této planetě vyprávěl. Nenechme si 
ten příběh zevšednět. Není to lidový kýč, ani pohádka pro děti. Není to „náboženská 
berlička“ pro kostelní babičky. Není to propaganda „západního bílého muže“. Není to 
ani snadný a rychlý recept na nápravu světa. A určitě to není návod, jak z tohoto světa 
uniknout do jakési blažené utopie v blankytných výšinách.

Betlémský příběh je shrnutím celého poselství Bible: Bůh se nestraní tohoto světa, 
který se od něj odvrátil. Přichází k nám a přebývá mezi námi. Bere na sebe naše tělo, 
naše slabosti, naše lidství se vším všudy. Bůh se vydává na cestu za člověkem, ba 
stává se sám člověkem – z lásky k nám. Jaká překvapující, osvobozující, vpravdě dobrá 
zpráva - evangelium! 

Chceme vám popřát, aby letos o Vánocích pro vás evangelium nově ožilo. Aby Boží 
pokoj, radost a láska zavládly ve vašich srdcích i v srdcích vašich blízkých. A aby nešlo 
jen o několikadenní anomálii, ale o nové vykročení na cestu, kterou díky Němu už nikdy 
nemusíme jít sami.

Věříme, že Boží slovo má moc proměňovat, inspirovat a směrovat náš život jako nic 
jiného. Věříme, že tuto moc má nejen pro jednotlivce, ale i pro celá lidská společenství, 
jak už se mnohokrát v dějinách (i našich) ukázalo. Děkujeme Vám, že toto uzdravující 
slovo evangelia pomáháte šířit v naší sekulární společnosti spolu s námi. Děkujeme 
Bohu za úžasné věci, které jsme dosud spolu s vámi zažili. Věříme, že je to teprve 
začátek...

Sláva na výsostech Bohu  
a na zemi pokoj lidem dobré vůle!
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Jedním z hlavních cílů naší činnosti je 
přinášet Bibli a její poselství do ve-
řejného prostoru. Kromě publikační  
a přednáškové činnosti proto chceme 
pokračovat také ve veřejných akcích  
a podporovat nejrůznější umělecké  
formy ztvárnění biblických témat. 

Jeden z takových chystaných projek-
tů má pracovní název „Jobova zvěst“. 
Půjde o speciální vydání knihy Job  
s obrazovým doprovodem významné-
ho českého fotografa. Součástí pro-
jektu ale budou také doprovodné akce,  
zejména putovní výstava velkoploš-
ných fotografií zachycujících lidské 

utrpení v různých částech světa. Tyto 
snímky budou doplněny citáty z knihy 
Job a nabídnou tak veřejnosti možnost 
konfrontovat často neutěšený stav 
světa s biblickou zvěstí (odtud „dvoj-
smyslný“ název projektu).

Pro prezentaci tohoto projektu mo-
mentálně hledáme co nejvhodnější 
prostředí, např. velké letní hudební fes-
tivaly. Prosíme vás o modlitby za tento 
pro nás zcela nový způsob, jak přinést 
Boží slovo naší veřejnosti. Uvítáme  
samozřejmě i vaše nápady a podněty, 
jak podobné projekty dále rozvíjet.

Nové  
Slovo na den a 
Bible21 online
V  listopadu došlo k  významné změně 
v naší online službě Slovo na den. 
Spolu s novou podobou našich stránek 
www.bible21.cz jsme změnili také 
poskytovatele našich internetových 
služeb a proto bylo nutné vypnout 
původní rozesílání Slova na den  
a všechny přihlášené odběratele 
převést do nového systému. Je možné, 
že při této poměrně náročné operaci 
došlo k  částečným výpadkům, za 
které se omlouváme. Pokud máte 
jakékoli potíže s odebíráním Slova na 
den, prosíme, sdělte nám to na adresu 
lukas@bible21.cz, abychom mohli 
případný problém vyřešit.

Díky Bohu a pomoci přátel nyní již 
znovu funguje online Bible21, která 
byla začátkem roku napadena hackery. 
Nyní tedy znovu můžete Bibli číst  
a studovat na adrese www.bible21.cz/
online. Prosíme, abyste zatím omluvili 
omezenou funkčnost googlovského 
vyhledávání. Pokud byste nám někdo 
chtěl a uměl pomoci s vytvořením 
lepšího systému vyhledávání, budeme 
moc rádi, když se ozvete.

Jobova zvěst

Rok BiBle 
V nadcházejícím roce nás čeká veliké jubileum – uplyne rovných 400 let od 
posledního a nejrozšířenějšího vydání Bible kralické z r. 1613. Českobratrská církev 
evangelická vyhlásila r. 2013 za Rok Bible kralické a my se k této i dalším iniciativám 
rádi připojíme. Již nyní se můžete těšit:

  4. - 7. února proběhne na Mezinárodním baptistickém teologickém semináři 
v Praze mezinárodní konference o současném stavu překládání Bible ve 
střední a východní Evropě. Mezi jinými zde vystoupí i vedoucí překladatel B21, 
Alexandr Flek.

  Na Velikonoce připravujeme již 5. ročník Celonárodního čtení Bible  
(viz samostatný článek níže). 

  Na jaře plánujeme vydat dosud chybějící díl naší ediční řady Nová Šestidílka, 
totiž Deuterokanonické knihy Starého zákona. Ty byly původně součástí 
Bible kralické pod názvem Apokryfy a věříme, že i mnozí z dnešních čtenářů, 
kteří tyto knihy ve své Bibli nemají, se rádi seznámí s texty o hrdinství 
Makabejských, o statečnosti Judity, o moudrosti Šalomounově či zbožnosti 
Daniele.

  V létě plánujeme v rámci velkých hudebních festivalů uvést interaktivní výstavu 
Jobova zvěst (více o tom v článku níže).

  13.-15. září proběhnou oslavy výročí v Kralicích n. Oslavou. Česká biblická 
společnost připravuje k tomuto datu vydání Bible kralické s poznámkami 
obsaženými v původním šestidílném vydání.

  V říjnu se na Evangelické teologické fakultě UK uskuteční konference k výročí 
Bible kralické zaměřená na širší Dějiny bible v období české reformace. 

  K Vánocům 2013 chystáme speciální Jubilejní vydání Bible21 v rozsahu původní 
Bible kralické, tedy včetně deuterokanonických knih.



Počátkem roku 2013 zahajujeme práci 
na dalším rozsáhlém projektu: Studijní 
vydání Bible21. Samotný biblický pře-
klad chceme doplnit obsáhlým, ale sro-
zumitelným poznámkovým aparátem. 
U každé biblické knihy čtenář nalezne 
úvod pojednávající o době jejího vzniku, 
a autorově záměru. Kromě křížových 
odkazů, map, časových os, slovníčku 
pojmů, konkordance a řady dalších po-
můcek nalezne čtenář v tomto vydání 
především poznámky osvětlující vý-
znam téměř každého biblického verše. 
Nepůjde přitom o jakkoli zabarvené 
doktrinální výklady, ale čistě o historic-
ké a literární souvislosti daného textu.

Namísto vytváření vlastního poznám-
kového aparátu jsme se rozhodli pro 
překlad velmi populární a akademicky 
fundované edice NLT Study Bible ame-
rického vydavatele Tyndale Publishers. 
Právě teď sestavujeme překladatelský 
tým a od nového roku se chceme pustit 
do práce, která podle našich odhadů 
potrvá asi tři roky. Půjde o odborně  
i finančně nesmírně náročný projekt.  

Je pro nás velkým povzbuzením, že se 
nám podařilo oslovit velmi fundované 
překladatele, a také, že jsme již získali 
dva zahraniční granty, které nám umož-
ní s pracemi začít. Věříme, že i s vaší 
podporou se nám podaří tuto důležitou 
práci dokončit. 

V zahraničí je takovýchto studijních 
materiálů zpravidla celá škála, u nás 
je zatím studijních vydání a biblických  
komentářů velmi poskrovnu. Věříme,  
že Studijní B21 přispěje k hlubšímu  
a plnějšímu porozumění Bibli, a to jak  
u kazatelů, tak i u „laických“ čtenářů. 

Všemi těmito projekty se snažíme 
pokračovat v naplňování naší vize:

  Podpora překládání Bible do 
současné češtiny 21. století

  Vydávání a šíření Bible a další 
související literatury 

  Podpora biblické gramotnosti  
a biblických hodnot ve společnosti 

Jako už tradičně, také v nadcházejícím 
roce na Velikonoce připravujeme Celo-
národní čtení Bible. Půjde už o 5. ročník 
této unikátní akce, na které se podílejí 
organizátoři z desítek měst a obcí celé 
ČR. Kromě spolupráce mezi církvemi  
a křesťanskými organizacemi se uká-
zalo jako velmi nosné a efektivní spolu-
pracovat s místními knihovnami, škola-
mi a kulturními institucemi. 

Právě tento aspekt celonárodního čte-
ní bychom jako národní koordinátoři 
chtěli co nejvíce podpořit. Nadcháze-
jící ročník Čtení Bible bychom chtěli co 
nejvíce propojit se zmíněnými knihov-
nami, ale i dalšími místy, kde se lidé 
přirozeně scházejí a kam chodí čerpat a 
vyměňovat si informace – může jít např.  
o knihkupectví, kavárny, kluby apod.  
V minulých letech na některých místech 
organizátoři statečně předčítali z Bible 
na téměř prázdných náměstích bez vět-
šího zájmu či odezvy veřejnosti. Jistě 
to mělo svoji hodnotu a vždy se našel 
alespoň někdo, kdo byl takto osloven, 
ale rádi bychom se z těchto zkušeností 
poučili, tak aby do budoucna akce měla 
co největší užitek jak pro organizátory, 
tak pro jejich obec či město. Mnohdy 
totiž stačí jen mírně poupravit formu  
a obsah může zůstat zachován.

Primárním cílem Celonárodního čtení 
zůstává prezentovat Bibli veřejnosti, 
zejména  lidem, kteří nejsou jejími pra-
videlnými čtenáři. Když se ohlédneme 
zpět za dosavadními čtyřmi ročníky, 
jsme ohromeni rozsahem a účinkem 
této akce. Celkem se čtení odehrálo 
přibližně ve stovce měst, do příprav 
se zapojily tisíce dobrovolníků, svůj 
často první kousek Bible si přečetly 
desetitisíce lidí a mnozí z nich si také 
Bibli odneslo domů. Toto vše není ni-
jak samozřejmé a děkujeme za tuto 
milost Bohu. Také do dalšího ročníku 
akce proto hledíme s nadějí a důvěrou. 
Rádi bychom všechny dosavadní i bu-
doucí organizátory povzbudili slovem 
z  knihy Zjevení 3:8: „Hle, postavil jsem 
před tebe otevřené dveře, které nikdo  
nemůže zavřít.“

Jako obvykle chceme organizátorům 
poskytovat snížené ceny Biblí a další 
literatury, abychom zvýšili  dostup-
nost Bible i pro ty, kdo by si ji jinak jen 
těžko mohli pořídit. Pro více informací 
týkajících se Celonárodního čtení Bib-
le 2013 prosíme sledujte samostatný 
web www.ctenibible.cz či facebooko-
vý profil Celonárodního čtení Bible,  
které budeme průběžně aktualizovat.

Studijní vydání  
Bible21

CELONáRODNí ČTENí BiBLE 2013

Změny ve vydavatelství 
Biblion
Od února 2012 se kancelář 
vydavatelství Biblion přesunula do 
Ostravy, kde se novou ředitelkou stala 
Petra Hradilová. Se svými dotazy  
a ohlasy se na ni obracejte na adrese 
office@biblion.cz nebo na telefonu 
+420 606 054 235.

E-shop a distribuce
Veškerou distribuci knih Biblionu  
od dubna 2012 zajišťuje:

Knihkupectví Samuel
Soukenická 15, Praha 1
Web: www.samuelcz.com
E-mail: samuel@samuelcz.com

Objednávky v našem online obchodě 
www.biblion.cz fungují nadále stejně 
jako dosud, telefonicky můžete  
rovněž objednávat přímo na  
tel. +420 224 317 674.

Slevy Biblí pro misijní účely
Pro misijní účely, např. rozdávání na 
letních táborech apod., nabízíme 
církvím a neziskovým organizacím 
Bible s výraznou slevou. Prosíme, 
informujte se o podmínkách přímo  
u Petry Hradilové (kontakty – viz výše).

Kapesní Nový zákon
Plánujeme reedici úspěšného 
kapesního Nového zákona v překladu 
Bible21 a zvažujeme i kapesní vydání 
Bible21. S tím souvisí i naše malá 
anketa: Přivítali byste kapesní formát 
Bible21? Hlasovat můžete na adrese 
http://www.bible21.cz/anketa-pro-
rok-2013.php a své podněty  
a postřehy můžete zasílat i e-mailem  
na adresu lukas@bible21.cz.

Nové tituly 2013
Na rok 2013 připravujeme několik 
nových titulů, například další knihu 
Timothy Kellera, tentokrát s názvem 
Smysl manželství. Více prozrazovat 
nebudeme, podrobnosti se postupně 
dočtete na webu Biblionu či v některém 
z dalších informačních bulletinů 
v příštím roce.

Co nového ve 
vydavatelství



DALŠí POSTUP PRACí NA  
Deuterokanonických  
KNiH STARéHO ZáKONA

Pýcha a pokora
Konej svou práci, chlapče, s pokorou
 a dobří lidé si tě zamilují.
Čím jsi významnější, tím víc se pokořuj
 a dojdeš u Hospodina milosti.1

Hospodinova moc je totiž veliká,
 ale oslaven je tam, kde je pokora.
Nevyhledávej, co je pro tebe příliš nesnadné,
 co je nad tvé síly, nezkoumej.
Mysli na to, co ti bylo svěřeno,
 vždyť co je skryté, se tě netýká.
Nepleť se do toho, co ti nepřísluší,
 vždyť už jsi přijal víc, než lze pochopit.
Namyšlenost už svedla mnohé na scestí,
 jejich mysl pokazily špatné domněnky.2

Zatvrzelé srdce špatně dopadne,
 kdo miluje nebezpečí, ten v něm zahyne.
Zatvrzelé srdce zatíží útrapy,
 hříšník bude vršit hřích na hřích.
Na potíže pyšného není lék,
 zakořenil v něm zlý výhonek.
Srdce rozumného přemýšlí o moudrých výrocích,
 mudrc touží po pozorném posluchači.

Pomáhej chudým
Voda uhasí plápolající oheň,
 almužna smýt hříchy dovede.
Kdo oplácí dobrem, myslí na budoucnost,
 ve chvíli pádu najde oporu.

Nepřipravuj, chlapče, chudáka o příjem,
 potřebného marně čekat nenechej.
Toho, kdo hladoví, nezarmucuj,
 nepopouzej člověka v jeho zoufalství.
Nepřidávej trápení rozhořčenému srdci,
 potřebného nenech čekat na tvůj dar.
Neodmítej prosebníka, který je v úzkých,
 neodvracej tvář od chudého.
Neodvracej oči od toho, kdo má nouzi,
 nedej mu důvod, aby tě proklínal.
Kdyby tě totiž ve svém rozhořčení proklel,
 jeho Stvořitel by tu prosbu vyslyšel.

Hleď, ať jsi ve shromáždění oblíben,
 skláněj hlavu před velmožem.
Nakloň své ucho k hlasu chudého,
 na pozdrav mu odpovídej laskavě.
Zachraň utlačovaného z rukou utlačovatele,
 nebuď zbabělý, když máš vynést soud.
Sirotkům buď jako otec
 a jejich matce nahraď manžela;
pak budeš jako syn Nejvyššího
 a on bude tě milovat víc než tvá matka.

Jak jsme již informovali, všechny knihy jsou již přeloženy a v současnosti pokračují 
redakční práce a korektury. Samostatné vydání Deuterokanonických knih plánujeme 
v prvním pololetí roku 2013.

Nabízíme vám další ochutnávku těchto textů, tentokrát z knihy Moudrost Sirachova:

1/  Některé rukopisy uvádějí v. 19: Mnoho je vznešených  
a slavných, On však svá tajemství zjevuje laskavým.

2/  Některé rukopisy uvádějí v. 25: Bez očí světlo  
nespatříš, bez poznání se nechlub moudrostí.

Moudrost Sirachova, 3:17 – 4:10

Přehled příjmů za rok 2011 (v Kč)

Příjmy celkem 1 433 576 100,00 %

Granty 988 000 68,92 %

Dary 445 552 31,08 %

Úroky 24 00,00 %

Přehled výdajů za rok 2011 (v Kč)

Výdaje celkem 1 161 222 100,00%

Výdaje na naplnění 
cílů (1+2+3) 1 003 131 86,39 %

1.    Příspěvky  
na překlad knih 399 000 39,78 %

2.   Podpora  
vydávání Bible21 570 000 56,82 %

3.   Výdaje na osvětu  
a propagaci 34 131 03,40 %

Provozní  
a ostatní náklady 158 091 13,61 %

Hospodaření vydavatelství  
BiBLiON, o. s. za r. 2011 (v Kč)

Příjmy celkem 2 653 137

Tržby 1 751 480

Dary a granty 589 013

Ostatní příjmy 312 644

Výdaje celkem 2 469 762

Tisk a výroba knih 1 469 554

Propagace B21 37 385

Platy, logistika, atd. 962 823

Stručná  
výroční zpráva  
Nadačního fondu  
B21 za rok 2011

vánoce v biblionu
Obdarujte své blízké knihou o Tom, jehož narozeniny o Vánocích slavíme!
Nabízíme vám několik výhodných možností, platných jen pouze do 31. 12. 2012

Sleva 15% na všechna vydání Bible21

499,-
150,-

Králův kříž  
Timothy Keller  
+ Rok s Biblí  
John Stott 

vánoční balíček Kapesní průvodce Biblí 
dárek i pro nevěřící 

ušetříte 90 Kč

NaDačNí  
foND  

BiBlE21 
P.O.Box 6

735 71 Dětmarovice

e-mail: info@bible21.cz

Bankovní spojení:
19-1707810247/0100

iČO: 64355799

www.bible21.cz


