
Židovská obec v Děčíně a Společnost přátel České Bible z Prahy si Vás dovolují pozvat na slavnostní zahájení 38. výstavy

ČESKÁ BIBLE V PRŮBĚHU STALETÍ Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 5. května 2011 v 17 hodin 
v prostorách DĚČÍNSKÉ SYNAGOGY, Žižkova 4,  DĚČÍN IV v obnoveném centru kultury, vzdělanosti a tolerance 
 

VÝSTAVU ZAHÁJÍ: 
Vladimír Poskočil, předseda Židovské obce a Alena M. Kubíčková, ředitelka projektu výstavy
Jaroslav Achab Haidler, umělecký přednes - Deset slov 
Adon Olam, tradiční židovská modlitba, zpívá kantor Michal Foršt
Doc. Jarmila Krejčíková, generální konzulka ČR v Drážďanech
David Geiner, kulturní atašé velvyslanectví Spojených Států Amerických v Praze 

ÚVODNÍ SLOVO: 
ThDr. Jaroslav Brož, proděkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze – Starý a Nový zákon
Jan Valeš, kazatel Církve bratrské v Jablonci nad Nisou – Boží Slovo v životě dnešního člověka
Michal Foršt, kantor Židovské obce v Liberci a v Ostravě  – O rovnosti všech lidí před Bohem
Mgr. Milan Rosenkranc, ředitel Oblastního muzea v Děčíně – Slovo ředitele
František Pelant, primátor města Děčína – Podpora kultury a rozvoj města
Závěrečná píseň  „Jeruzalém ze zlata„  „Jerušalajim šel zahav„  zpívá Viktor Schwarcz, Michal Foršt a všichni společně

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ: 
pěvecký soubor při ZŠ Na Stráni, Děčín a Kvítka ze Stráně, pod vedením Jany Štrbové

Vaše účast bude zvláště vítaná; otevřeno: pondělí až pátek: 9 – 15 hod., sobota a neděle: 13 – 17 hod.; výstava potrvá do 20. června 2011
Záštitu nad výstavou převzali: arcibiskup pražský Mons. Dominik Duka primas český a  Mons. Miloslav kardinál Vlk emeritní arcibiskup pražský,  
1. místopředseda Senátu PČR Dr. Přemysl Sobotka a František Pelant primátor Statutárního města Děčín



ČESKÁ BIBLE V PRŮBĚHU STALETÍ
Výstava je otevřena v prostorách DĚČÍNSKÉ SYNAGOGY, Žižkova 4, Děčín IV od 5. května do 20. června 2011

Výstava připomíná dobu prvních cyrilometodějských překladů Bible do jazyka moravských Slovanů a další vývoj překladů Bible do našeho národního jazyka až po současnost – 
v rozsahu více než 11ti století. Informuje o Biblích rukopisných, tištěných i na digitálních nosičích, ale také představí základní pramen biblických textů, kterým je Tóra neboli Pentateuch, 
prvních Pět knih Mojžíšových, Hebrejské Bible (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium), originál je na pergamenu. 

Doprovodný program: Návštěvníci výstavy mohou shlédnout fi lm: Objevujeme Bibli, ( po dohodě Biblická archeologie, nebo Jak paprsek slunce na dřevě života umíral).

Mezinárodní projekt: Ručně psaná Bible podle posledního vydání. Umělecká díla – biblické inspirace: Jaroslav Šerých, Jan Kristofori, Olbram Zoubek, Boris Jirků, Marie Plotěná, 
Karel Rechlík, Jiří Šindler, Aleš Lamr, Václav Lamr, Ludmila Jandová, Eva Jandejsková, Naše Bible – ukázky Biblí z Pražského hradu, z nejmenší vesničky Slovácka z Javorníka, rodů 
a rodin. Prezentace digitalizovaných iluminovaných rukopisů ze XlV.  a XV. století. Historické a současné mapy.

PŘEDNÁŠKY, KONCERT: 
• v úterý 17. května - 17.50 hod. v kostele sv. Františka po mši sv., která je od 17 hod. Jak latinský překlad Bible ovlivnil křesťanskou spiritualitu 

- ThDr. P. Ladislav Heryán ředitel SDB Praha
• ve čtvrtek 26. května - 15 hod. v synagoze a v kostele sv. Františka. Ekumenický koncert bude zahájen v Synagoze v 15 hod. a současně bude probíhat vyhodnocení 

Výzvy „Hledám a nalézám“ a udílení cen, pokračování koncertu bude v kostele sv. Františka od 16.30 hod., a od 17 hod. bude následovat závěrečná mše svatá.

• v úterý 31. května - 17 hod. v synagoze Moudrost a humor Židů - Jaroslav Achab Haidler 

otevřeno denně: pondělí až pátek 9 - 15 hod., sobota a neděle 13 - 17 hod. 

Pořadatel: Společnost přátel České Bible o.s.Praha, zastoupená A. M. Kubíčkovou ředitelkou projektu výstavy, e-mail: a.kubickova@volny.cz, t.: 00420 606 408 333
Spolupořadatel: Židovská obec v Děčíně zastoupená Vladimírem Poskočilem předsedou Židovské obce, e-mail: zidovska.obec.decin@volny.cz, t.: 0042 412 531 095
Partneři: Česká křesťanská akademie, Ekumenická rada církví v ČR
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