
VÝSTAVA

BŮH MILUJE CIZINCE

 ýstava dává na dvanácti barevných tabulích 

 zaznít biblickým výzvám pro vztah s cizinci. V její 

první části jsou představeny osudy „prominentních“ 

biblických cizinců – od Abrahama a Sáry přes Josefa, 

Mojžíše a Rút až k Ježíši a prvním křesťanům. Druhou 

část výstavy tvoří stále aktuální biblické příkazy 

o ochraně cizinců. Třetí část pojednává biblické poje-

tí pohostinnosti. Putovní výstava je dvojjazyčná 

(česko-německá).

(2. Mojžíšova / Exodus 23,9 dle GN)

„NEUTLAČUJTE CIZINCE, 

KTEŘÍ U VÁS ŽIJÍ“

V

Österreichische 
Bibelgesellschaft
www.bibelgesellschaft.at

Sehr geehrter Herr Moisl,
vielen Dank! Es sieht sehr schön aus. Danke für die Fonts.
Werden die Flyersränder etwas schmaler in der Druck-PDF? 
Ich habe se auf meinem einfachen (schwarzweisen) Drucker 
auf Probe ausgedruckt und da sind die Ränder ganz weit. Ich 
lasse die Flyers in einem Druckfirma drucken, wo Sie mit der 
Randbreite arbeiten können. Die Plakate werden sich die 
Gemeinden selbst wahrscheinlich zu Hause drucken. 
Bei den Flyers und bei den Plakat ist nach dem 
schwarzweisen Druck der Hintergrund der Sprechblase grau 
und im Plakat sind graue Streifen an den Ränder der unteren 
Bilder. Können sie bitte die graue Teile "verdurchsichtigen"?
Und da ist wieder die Geschichte mit der Schutzzone des 
EKBB-Logos, können Sie es in den Flyers etwas unten und 
in den Plakat das ÖBG-Logo etwas rechts schieben. 
Ich habe noch ganzkleine Veränderungen in den Pdf 
eingefügt, können Sie bitte auch diese einarbeiten.
Wenn es mit dem Worddokument zu kompliziert ist, können 
Sie mir bitte die Corelldokumente für eventuelle weitere 
Anpassungen schicken, damit wir Sie damit nicht wieder 
Stören müssen.
Vielen Dank!
Michael Pfann
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Výstava dává na třinácti barevných tabulích zaznít biblickým výzvám pro vztah 
s cizinci. V její první části jsou představeny osudy „prominentních“ biblických 
cizinců — od Abrahama a Sáry přes Josefa, Mojžíše a Rút až k Ježíši a prvním 
křesťanům. Druhou část výstavy tvoří stále aktuální biblické příkazy o ochraně 
cizinců. Třetí část pojednává biblické pojetí pohostinnosti. Putovní výstava je 
dvojjazyčná (česko ‑německá).

Výstavu v roce 2012 vytvořila Rakouská biblická společnost. 

Zahrnuje 12 barevných, snadno sestavitelných roll-upů 

(80 x 200 cm) v transportním balení.

V případě zájmu nás kontaktujte pro informace o volných 

termínech, okolnostech převozu a praktických nápadech 

na doprovodné akce.

Kontakt:  tel: 224999217 

 - ekumena@e-cirkev.cz webe mail: 

Österreichische 
Bibelgesellschaft
www.bibelgesellschaft.at


	Vyplní vystavovatel: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální ve spolupráci s Katedrou křesťanské sociální práce zve na zahájení putovní výstavy s názvem "Bůh miluje cizince". Vernisáž se uskuteční 30. října 2018 v 16:00 ve vestibulu školy (nám. Republiky 3). Výstava potrvá do 19. listopadu 2018. 


