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Drazí přátelé a partneři Bible21,
překlad Bible21 je hotov, ale naše práce zdaleka nekončí. Své úsilí přesunujeme
od překladu Bible k jejímu šíření. Dosud jsme distribuovali více než 200 000
Biblí a Nových zákonů za neziskové ceny nebo zcela zdarma. Jen letos jsme
na misijní účely darovali 3300 Biblí. Ve spolupráci s KAM jsme vydali dalších
4000 česko-anglických Nových zákonů k rozdávání studentům. V takovýchto
projektech chceme pokračovat.
Je ale potřeba mnohem více než jen vydávat a distribuovat knihy. Rádi bychom,
aby se známost Bible opět stala součástí běžné gramotnosti, aby se biblická
témata objevovala ve veřejném prostoru, v kulturním životě, ve sdělovacích
prostředcích atd. Již tři roky pokračující akce Celonárodní čtení Bible je jedním
z důkazů, že náš národ prožívá „hlad ne po chlebu a žízeň ne po vodě, ale po
slyšení slov Hospodinových“ (Amos 8:11).
Věříme, že Boží slovo se „nevrátí zpět s prázdnou“ (Izaiáš 55:11). Chceme vám
znovu poděkovat, že v této službě stojíte s námi. Všem, kdo jste naši práci letos
podpořili, posíláme jako malý dárek knihu Žalmy krále Davida.

Za tým B21

Alexandr Flek

Radostné Vánoce a požehnaný nový rok 2012

... manžel, otec,
ostravak, muzikant
manažer ... a křesťan

Proč ses rozhodl pracovat právě
pro Nadační fond Bible21?
V roce 2009 jsme spolupracovali na
prezentaci Bible21 v rámci festivalu
Colours of Ostrava, kde rovněž působím jako manažer produkce. Od
té doby se toho mnoho událo a letos
nazrál čas posunout tuto spolupráci dále. Vnímám to jako jedinečnou
příležitost použít dosud nabyté
zkušenosti k novým a podle mne
dobrým záměrům.

Minirozhovor s novým ředitelem NF B21
Lukášem Hradilem
Co se Ti na Nadačním fondu B21
líbí a co bys chtěl změnit?

Co je první věc, kterou bys
chtěl pro fond udělat?

Líbí se mi práce, smysl a poslání NF
Bible21 – větší bohatství než Bible
v naší kultuře není a teď máme k dispozici překlad, který mluví současným jazykem. Současné a budoucí
zaměření naší činnosti proto vidím
převážně na „okolí církve“. Donedávna bylo smyslem nadačního fondu především vytvoření překladu
Bible21, teď je nutno postarat se
o to, aby se Bible dostala do veřejného prostoru a stala se jeho přirozenou součástí. Rád bych, aby tento
moderní překlad zasáhl co nejširší
spektrum naší populace.

Mým cílem je pracovat s lidmi
pokud možno co nejvíce individuálně – konzultovat s našimi partnery,
zda stále sdílejí vizi nadačního fondu i poté, co jsou práce na překladu
pra
kticky již dokončeny. Kromě
toho mám v hlavě několik dalších
projektů, jak představit Bibli21
veřejnosti přirozenou a kulturně
relevantní formou.

Celonárodní čtení
Bible 2011

Stručná
výroční zpráva
Nadačního fondu
B21 za rok 2010
Přehled příjmů za rok 2010 (v Kč)
Příjmy celkem

1 382 867

100 %

Granty

836 500

60,49 %

Dary

542 731

39,25 %

3 636

0,26 %

Úroky

Přehled výdajů za rok 2010 (v Kč)
Výdaje celkem

1 468 711

100 %

Výdaje na naplnění cílů
(1+2+3)

1 298 322

88,40 %

1. P
 říspěvky na překlad
Deuterokanonických knih

401 000

30,89 %

2. Podpora vydávání Bible21

821 459

63,27 %

75 863

5,84 %

170 389

11,60 %

3. V
 ýdaje na osvětu
a propagaci
Provozní a ostatní náklady

Letošní již 3. ročník Celonárodního čtení Bible proběhl celkem na
75 místech ČR. Akce se tak pomalu, ale jistě v Česku stává zavedenou
velikonoční tradicí. Slavnostní zahájení pod záštitou Ministra kultury proběhlo i letos v Městské knihovně v Praze. Panelové diskuse
o Bibli jako prameni etických hodnot pro naši společnost se zúčastnili např. ekonom Tomáš Sedláček, ředitel Židovského muzea Leo
Pavlát či psychiatr a spisovatel Max Kašparů. Na Velký pátek pak
proběhl pouliční happening s názvem Ukřižování v Praze, který
upoutal značnou pozornost nejen stovek kolemjdoucích, ale i celostátních médií (např. Události ČT, MF Dnes, Novinky.cz).

Hospodaření vydavatelství
BIBLION, o. s. za rok 2010 (v Kč)
Příjmy celkem

3 467 288

Tržby

2 632 978

Dary

52 390

Granty

781 920

Výdaje celkem

2 988 399

Tisk a výroba Bible21

1 786 752

Propagace B21
Platy, logistika atd.

169 648
1 031 999

Bible21 na festivalu Colours of Ostrava
Letos již podruhé byla Bible21 prezentována v rámci festivalu Colours
of Ostrava. Ve spolupráci s americkou skupinou The Violet Burning
se podařilo realizovat unikátní program, který by se dal nazvat „rockovou bohoslužbou“.
Michael Pritzl, zpěvák a zakladatel
kapely, se vyjádřil: „... bylo to nádherné. Hráli jsme své písně a mezi nimi
se četly úryvky z Bible21. Hudební
fanoušci na to výborně reagovali.

DŮLEŽITÉ

@

Zájemcům jsme rozdali stovky Biblí
i nahrávek.“ (Život víry 2011/10, str. 8)
Na webovém fóru Colours of Ostrava se o zážitek podělili také samotní
návštěvníci: „Byl to nejemotivnější
zážitek, byla jsem tak šťastná, že
mi to až vehnalo slzy do očí. V mé
mysli asi nadlouho zůstane tohle
překrásné zakončení festivalu. Díky
moc za něj ...“

Přechod na elektronickou komunikaci
Od nového roku 2012 bychom rádi naši komunikaci s vámi učinili pružnější
a aktuálnější. Namísto jednoho tištěného bulletinu ročně budeme posílat
zpravodaj e-mailem čtyřikrát do roka. Nespornou výhodou bude mj.
i značná finanční úspora za tisk a poštovné. Prosíme vás proto o zaslání
vašeho aktuálního e-mailového kontaktu na adresu lukas@bible21.cz.

Postup prací na Deuterokanonických knihách Starého zákona
Všechny knihy kromě 2. Makabejské jsou již přeloženy, dále pokračují
redakční práce a korektury. Samostatné vydání deuterokanonických
knih plánujeme již na rok 2012.

K práci na překladu těchto textů nás
vedla snaha následovat příklad Bible
kralické, která je původně obsahovala
(tzv. „Apokryfy“ tvořily 5. díl kralické
Šestidílky). Také sdílíme přesvědčení

Ukázka z deuterokanonické
knihy Tobit:

Tobit 4:14-19
„Dávej si, chlapče, pozor při všem, co děláš, a chovej se vždy zdvořile.
Nikomu nedělej, co sám nemáš rád. Nepij víno tak, že by ses opil;
ať tě na tvé cestě neprovází opilství. O svůj chléb se rozděl s hladovým a své šaty dávej nahým. Čehokoli máš nadbytek, rozdej v almužnách. A když dáváš almužnu, neměj nepřející oko…
Od každého moudrého si nech poradit a žádnou užitečnou radou
nepohrdej. V každý čas dobrořeč Hospodinu Bohu a pros ho, ať se tvé
cesty vyrovnají a všechny tvé počiny i záměry ať se podaří. Žádný
národ si totiž sám neví rady, ale Hospodin jim dobře poradí.“

Martina Luthera, že tyto knihy, i když
nemají stejnou autoritu jako ostatní
biblické texty, jsou přesto „dobré
a užitečné ke čtení“.

Co se letos podařilo

John Stott
ROK S BIBLÍ
Každodenní zamyšlení
nad Knihou knih
Rok s Biblí obsahuje dosud nepublikované Stottovy úvahy 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“.
„Neznám nikoho, kdo by dokázal seznámit s biblickým pohledem na svět tolik
lidí účinněji než John Stott.“

Rev. Billy Graham, časopis Time

ve vydavatelství Biblion

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.
To je přesně to, co jsem hledal. Kniha
o Bibli, která není ani pro teology, ani
pro malé děti, ale pro „normálního člověka“ - psána jeho jazykem a ještě ve
formátu (téměř) kapesním…

ČESKO-ANGLICKÝ
NOVÝ ZÁKON
Oblíbené vydání Nového
zákona je opět skladem!
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.

Karel Řežábek, pastor KS Plzeň

Dotisk

www.biblon.cz

PŘÍSLOVÍ KRÁLE
ŠALOMOUNA

Mimořádná
předvánoční
akce pro
partnery B21

Starověká hebrejská kniha Přísloví
je spojena se jménem izraelského krále Šalomouna, syna Davidova, jehož
moudrost zůstává i dnes, o tři tisíciletí
později, vpravdě „příslovečná“.

Tato kniha je jedním z evergreenů
našeho vydavatelství.
Ačkoli už vyšla několikrát (v celkovém
nákladu 18 500 kusů), byla v poslední
době vyprodána. V těchto předvánočních dnech proto vychází její už čtvrtý
dotisk. Zkušenost potvrzuje, že jde
o velmi vhodný dárek pro věřící i nevěřící přátele.

Dotiskli jsme

Při objednávce do 19. 12. 2011
Nadační fond Bible21 (NBK)
756 45 Branky 11
e-mail: info@bible21.cz
Bankovní spojení:
19-1707810247/0100
IČO: 64355799

www.bible21.cz

můžete naše knihy získat
se slevou 20 %.
Objednávejte přímo v našem
e-shopu: www.biblion.cz
e-mail: obchod@biblion.cz

tel. 606 054 235

