Děkujeme všem, kdo podporujete činnost Nadačního fondu!
Tento bulletin Vám přináší informace o činnosti Nadačního fondu
v průběhu roku 2015 a také stručný pohled do budoucna.
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Drazí přátelé a partneři,
zdravíme Vás v tomto adventním čase, abychom Vám poděkovali za přízeň a podporu a informovali Vás o našich
aktivitách v minulém roce i a plánech do budoucna.
Letošní rok byl pro nás v mnohém výjimečný. Připomněli jsme si 600. výročí upálení Jana Husa vydáním jeho Listů
z Kostnice v současné češtině. Zároveň jsme oslavili 20 let činnosti nakladatelství Biblion a fakt, že jsme za tu dobu
díky Boží milosti a i Vaší podpoře mohli vydat na 350 000 výtisků Bible, jejích částí a dalších příbuzných publikací.
Zásadním milníkem pro naši práci bylo letošní vydání Bible21+, která zahrnuje deuterokanonické knihy Starého zákona.
Završili jsme tak překlad Bible v rozsahu původní Bible kralické a věříme, že mnoha čtenářům z různých církví i mimo ně
se tím zpřístupní texty, které možná dosud příliš neznali.
Do konce letošního roku bude také dokončen text Studijní Bible21, kterou bychom rádi vydali příští rok. O tomto
důležitém projektu, který by měl věřícím i nevěřícím, laikům i kazatelům pomoci číst a rozumět každé části Bible, vás
brzy budeme více informovat.
Letos jsme také navázali spolupráci s partnerskými organizacemi, které se zabývají šířením Bible. Jednou z nich je Bible
for the Nations, se kterou jsme vydali několik speciálních edic Nového zákona určených hlavně pro různé subkultury
(motorkáři, rockeři apod.). Velikou radost máme zejména z toho, že Bible21 se letos stala oficiálním překladem českých
Gedeonů.
Je tedy za námi další skvělý rok, kdy jsme mohli z Boží milosti naplňovat své poslání – šířit v naší zemi Boží slovo
způsobem srozumitelným dnešním lidem. Děkujeme Vám z celého srdce za Vaše modlitby, povzbuzení, podporu a
zájem. Bez Vás bychom tuto službu nemohli dělat. Pojďme společně pokračovat i dále – pojďme do věcí, které pro nás
Pán připravil v roce 2016.
Radostné Vánoce a požehnaný nový rok!
Za tým Bible21
Alexandr Flek

Bible21+

L etos tomu bylo 600 let od upálení mistra Jana Husa
v Kostnici. V rámci Husova roku se konala celá řada akcí,
výstav i přednášek. Vyšla také celá řada knih o Janu Husovi – sehnat ale v knihkupectví jakoukoli knihu z pera samotného Husa bylo ale až donedávna prakticky nemožné.
Řekli jsme si tedy: Co by to bylo za Husův rok, kdyby nezazněla slova samotného reformátora? Stálo to hodně
úsilí, ale nakonec se nám k 6. červenci podařilo vydat Husovy Listy z Kostnice v novém překladu Alexandra Fleka
do současné češtiny i se stručnými úvody a odbornou
předmluvou předního husovského odborníka, dr. Chadimy.
Tyto Husovy osobní dopisy rodině, přátelům i věznitelům překvapují dnešního čtenáře svou aktuálností. Je to
živé svědectví víry nejen velkého reformátora, ale především našeho bratra a člověka překvapivě blízkého i nám
v dnešní době.
K Husovu výročí jsme uspořádali slavnostní večer v evangelickém kostele sv. Martina ve zdi na Starém Městě
pražském. I místo bylo symbolické: Právě u sv. Martina
bylo koncem října 1414 během Husovy cesty do Kostnice
poprvé obnoveno obecné přijímání eucharistie pod obojí
způsobou chleba i kalicha, po vzoru prvotní církve.
Naše pozvání přijal přední český herec a recitátor Alfred
Strejček, který přednesl výběr z nově přeložených Husových listů a natolik si je oblíbil, že o nich s překladatelem
A. Flekem znovu pohovořil ve svém pořadu v Českém rozhlasu.
V rámci večera jsme také uvedli nové vydání Bible21+,
tedy včetně deuterokanonických knih Starého zákona.
V prostorách kostela také proběhla výstava všech publikací, které během 20 let vydalo naše nakladatelství
Biblion.

V letošním roce jsme dovršili celý překladatelský projekt
Bible21 jejím vydáním v rozsahu „širšího kánonu“, tj. včetně deuterokanonických knih Starého zákona. Vedla nás
k tomu mj. snaha následovat příklad Bible kralické, která
tyto knihy původně obsahovala (tzv. „Apokryfy“ tvořily
5. díl kralické Šestidílky). Pro křesťany katolické a pravoslavné tradice jsou tyto spisy zcela nedílnou částí Bible,
zatímco pro protestanty jsou, slovy Martina Luthera,
„ dobré a užitečné ke čtení “.
Věříme proto, že toto vydání může být požehnáním
pro každého čtenáře Bible, zejména pro ty, kdo tyto spisy
zatím nečetli a rádi by se obeznámili s historickým a duchovním vývojem židovské zbožnosti v období bezprostředně předcházejícím Novému zákonu.
Překlad deuterokanonických spisů pro B21+ pořídil
uznávaný odborník, teolog, lingvista a zkušený překladatel PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D., proděkan Husitské teologické
fakulty UK. Hlavním redaktorem překladu byl stejně jako
u celé Bible21 Alexandr Flek, textové korektury vedla
bohemistka se
specializací na
český biblický
překlad, Markéta
Pytlíková.
Jsme velmi rádi,
že tento počin
kladně zhodnotil
i přední český odborník na biblický
překlad, docent
Josef Bartoň:

„ Skutečnost, že tvůrci Bible21 se rozhodli pořídit také

překlad deuterokanonických knih Starého zákona, je
třeba hodnotit vysoce pozitivně. Za posledních sto let
tak nyní máme již pět českých překladů Písma v rozsahu širšího kánonu (Hejčl-Sýkora, Heger-Col, ČEP, Jeruzalémská bible, B21).

Protagonistou tlumočení knih „druhého kánonu“ pro
B21 je kolega Jiří Pavlík, který svou odbornou fundovaností (je současně klasický filolog i teolog) a letitou překladatelskou zkušeností (má za sebou řadu překladů
zejména ze staré řečtiny) zaručuje velmi dobrou kvalitu
nové české verze těchto spisů. “
doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
katedra biblických věd KTF UK

Studijní B21
(přes 1 milion slov) a „naroubovat “ překlad
na text české Bible21. Týmu překladatelů pod
vedením Dana Drápala se tento úkol podařilo splnit během dvou a půl let, právě v těchto
dnech je překlad dokončen.

Již od poloviny roku 2013 se intenzivně věnujeme přípravě studijního vydání Bible21.
V řadě zemí jde o velmi rozšířený a oblíbený
typ publikace, která spojuje v jednom svazku
text Bible s průběžným komentářem a vysvětlivkami.
Protože jsme nechtěli zbytečně „objevovat Ameriku“, vybrali jsme po pečlivém
výběru anglické vydání NLT Study Bible,
které ve svých komentářích a poznámkách
spojuje výbornou odbornou úroveň se srozumitelným a čtivým stylem. Nezaměřuje
se přitom na specificky teologické výklady, ale na osvětlení dobového pozadí biblických textů,
významy jednotlivých pojmů a souvislosti dané pasáže
s celkem biblického poselství.
Ve spolupráci s nakladatelstvím Tyndale House Publishers jsme se tedy pustili do nesmírně náročného díla:
přeložit z angličtiny poznámkový a výkladový aparát

Během roku 2016 budou probíhat náročné redakční úpravy a také velmi komplikovaná knižní
sazba, která spojí biblický text hned s několika
typy doprovodného aparátu – úvody k jednotlivým knihám a částem Bible, časové osy, vysvětlení klíčových pojmů, průběžný komentář,
mapky, rejstříky atd.
Vydání této (jak věříme) velmi vítané pomůcky ke studiu
a porozumění Písma je naplánováno na Velikonoce 2017.
Již nyní je ale každému k dispozici ochutnávka studijního
vydání Evangelia podle Jana – najdete ji na našem webu
www.bible21.cz v sekci „Ke stažení“. Budeme velmi rádi
za Vaše ohlasy a za pokračující podporu tohoto důležitého
projektu.

Bible21 novým překladem Gedeonů
Mezinárodní svaz Gedeonů je jednou z nejznámějších
a nejaktivnějších organizací šířících Boží slovo již od roku
1908. Dnes působí ve 190 zemích světa téměř 300 000
Gedeonů a dosud se jim podařilo zdarma distribuovat více
než 2 miliardy Biblí a Nových zákonů. Toto neuvěřitelné
číslo neustále roste, neboť v průměru se každou vteřinu
rozdají dva výtisky Písma.
Sami Gedeoni o své činnosti a motivaci říkají: „Boží slovo
může vést a vede lidi k víře v Ježíše. Z tohoto důvodu se
soustřeďujeme na distribuci kompletních Biblí nebo Nových zákonů. Kopie tohoto Božího slova jsou tištěné ve více
než 90 jazycích a výtisky se předávají buď přímo do rukou
konkrétního člověka, nebo na předem vybrané veřejné

místo, které je hojně navštěvované
a dá se o něm předpokládat, že lidé hledající odpovědi se tam s Božím slovem
budou moci setkat.“ (Zdroj: www.gedeoni.cz)
Považujeme za velikou čest, že Bible21 v letošním roce stala novým oficiálním překladem Gedeonů pro službu v ČR.
Právě nyní se tiskne velké množství nových gedeonských
Nových zákonů v našem překladu, které už brzy začnou
být zdarma distribuovány. Velmi se těšíme na ovoce, které
přinese společná práce Nadačního fondu B21 a Gedeonů v
naší společnosti!

Spolupráce s Bible for the Nations
Další organizací, se kterou jsme letos
navázali spolupráci, je Bible for the
Nations. Jejím přičiněním se během
několika posledních let po celé Evropě rozdaly stovky tisíc speciálních
vydání Nového zákona doplněných
o svědectví, životní příběhy a rozhovory.
Mezi zmíněné speciální edice patří
např. Biker Bible pro motorkáře, která byla přeložena
už do jedenácti jazyků, dále Bible pro dospívající, Bible
pro fotbalisty, Bible pro metalisty, Outdoor Bible a mnoho dalších. Mnoha čtenářům změnily tyto Bible život
a daly jim úplně novou perspektivu. Některým z nich darovaný výtisk doslova zachránil život.

V roce 2015 vyšly dvě verze těchto speciálních Biblí také
v češtině. Trucker Bible je určena především profesionálním řidičům a Biker Bible je hlavně pro motorkáře. Jedná
se o Nové zákony v překladu Bible21 doplněné o 128 barevných stránek plných příběhů, svědectví a rozhovorů,
vždy z prostředí dané komunity.
V této chvíli se připravuje vydání Metal
Bible pro příznivce tvrdší rockové muziky. Do tisku půjde v průběhu příštího
roku a možná budou následovat i další
podobné edice k oslovení nejrůznějších společenských subkultur. Všechny
tyto novinky jsou samozřejmě k dispozici v našem online obchodě na stránkách www.biblion.cz.

Celonárodní čtení Bible 2015

Jobova zvěst

V letošním velikonočním týdnu probíhal již 7. ročník
Celonárodního čtení Bible. Na více než 50 místech
po celé České republice se veřejně četla Bible. Záštitu
nad projektem i letos převzal ministr kultury pan Daniel
Herman, který o akci napsal:

V letošním roce nebývale narostl zájem o náš projekt
Jobova zvěst. Jedná se o putovní výstavu velkoformátových fotografií Jana Šibíka doplněných vybranými texty
z knihy Job. Fotografie zachycují různé podoby lidského
strádání na mnoha místech světa a spojení tohoto moderního média se starověkými biblickými texty je neobyčejně působivé.

„Je velmi přínosné, že pokračujete v tomto unikátním
projektu, který představuje české společnosti jeden
ze základních pramenů naší civilizace a kultury, a to
aktivní, živou formou. Živé čtení může být obohacující
zkušeností i pro ty, co text Bible znají.“
K ostříleným
veteránům, kteří
společně s námi
čtou každý rok,
se letos přidalo
několik nových
míst. Za všechny
můžeme zmínit
Fakultní nemocnici
v pražském Motole,
kde čtení zahájil herec Jan Potměšil.

Výstava má v tuto chvíli zarezervovaný kalendář na rok
dopředu! K výstavě jsme vydali také publikaci Jobova
zvěst , která je výběrem nejdůležitějších textů z knihy
Job, doplněným samozřejmě o Šibíkovy fotografie. Nejde
tedy jen o katalog výstavy, ale o svébytné vydání této
hluboké biblické knihy, kterou lze označit za „evangelium
podle Joba“.
Celý projekt má i svou internetovou podobu na stránkách
www.jobovazvest.cz. Zde se můžete seznámit s fotografiemi i texty, a pokud máte zájem o pořádání výstavy
ve vašem městě, prosím, neváhejte se nám ozvat.

Objednávejte na www.biblion.cz

148 Kč

Bible21+
Druhé, rozšířené vydání nově zahrnuje
také Deuterokanonické knihy – spisy
dokumentující židovskou zbožnost a
dějiny posledních dvou staletí před
Kristem.

125 Kč
Greg Garrett: 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.

490 Kč
Nadační fond Bible21
Rudolfovská 545, 370 01
České Budějovice

Bankovní spojení: 19-1707810247/0100
Email: info@bible21.cz, www.bible21.cz

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.

Opři se o mě

Husovy Listy z Kostnice nám přinášejí
jedinečné svědectví z pera samotného
reformátora. Uvádějí nás do jeho
osobního dramatu. Do příběhu člověka,
který věděl, kam jde a proč. Mistrovy
texty, přeložené do současného jazyka
jsou překvapivě čtivé a strhující. Vidíme
v nich Jana Husa nejen jako kazatele a
teologa, ale také jako přítele a člověka.
Člověka, který poznal pravdu tak velikou,
že za ní neváhal
položit svůj život.

Trucker Bible, Biker Bible

Opři se o mě

Evangelium
podle

U2

Petr Vizina
vedoucí
kulturní redakce ČT
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ISBN 978-80-87282-17-5

9 788087 282175

Greg Garrett

Jan Hus – Listy z Kostnice

Greg Garrett

Biblion, o.s.
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
Email: info@biblion.cz, www.biblion.cz

