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Úvodní slovo
Podzim je v České biblické společnosti již
tradičně spjat se Dny Bible. Nejinak je tomu 
i nyní, v devatenáctém roce konání sbírky
na podporu biblických překladů a projektů
biblických společností v chudých zemích.
Proto bývá zářijové vydání Zpravodaje ČBS
věnováno právě Dnům Bible. Jedinou vý-
jimkou z tohoto pravidla je informace o při-
pravované ekumenické akci pro
vysokoškoláky - „Biblický impulz“.

Naší prioritou při Dnech Bible je stále
především podpora překladatelských týmů 
v afrických zemích, zvláště těch, které se
snaží zpřístupnit Boží slovo domorodým
kmenům v jejich mateřštině, a umožňují tak
nejen rozvíjet evangelizační snahy, ale záro-
veň prohlubovat víru a vztah k Bohu. 

Prostřednictvím Spojených biblických
společností (UBS) bychom, díky našim dár-
cům, rádi podpořili dva překladatelské pro-
jekty ve třech  afrických zemích, konkrétně 
v Súdánu, Zimbabwe a Mosambiku. 

Pokud se podaří získat více finančních
prostředků, přispějeme také na překlad do
jazyka „lari“ v Republice Kongo. 

Věříme, že podle svých možností podpo-
říte letošní projekty a přispějete tak k zpřís-
tupnění Božího slova dalším Afričanům.
Předem vám děkujeme za vaše modlitby 
a ochotu umožnit šíření Božího slova ve
světě.

S přáním Božího pokoje a požehnání

Mgr. Pavel Novák,
ředitel České biblické společnosti
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katastrofa jakýmkoliv způsobem
bezprostředně dotkla. V září při-
pravuje tamní biblická společnost
koncert křesťanského zpěváka
Tomoe Sawa pro oběti katastrofy.
Každý účastník koncertu dostane
tuto novou Bibli jako dárek.

Keňa – záchranný pro-
jekt pro hladomorem
stižený sever země

Pokračující velké sucho dál ničí
„roh Afriky“. Smrt vyhladově-
ním hrozí 4 000 000 lidí v sa-
motné Keni. Keňská biblická
společnost proto v srpnu zahá-
jila záchranný projekt, který má
zajistit jídlo a duchovní pod-
poru lidem na severu země – 
v Turkaně. 

Mysleme na Afriku ve svých
modlitbách. 

Zprávy ze Spojených
biblických společností
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Bible je přístupná v 10
nových překladech!

Podle „Reportu Spojených bib-
lických společností“, který se
týká překladů Bible, bylo v roce

2010 dokončeno 10 nových pře-
kladů Bible do mateřských ja-
zyků a 27 překladů Nového
zákona. Znamená to tedy, že
celá Bible byla dosud přeložena
do 469 jazyků a Nový zákon do
1231 jazyků.

Bible pomáhá 
Japoncům

Je to více jak pět měsíců, co bylo
Japonsko stiženo zničující kom-
binací zemětřesení a tsunami.

Život se pomalu začíná vracet 
k normálu, ale čas od času za-
slechneme, že záchranné práce
neprobíhají tak, jak by měly 
a jsou komplikovány řadou ne-
předvídatelných problémů. Úřa-
dy stále pohřešují 4000 lidí. 

Japonská biblická společnost
se snaží být připravena pomáhat
kdykoliv bude třeba, zvlášť du-
chovní útěchou. Podle Emila 
Belanda z Japonské biblické spo-
lečnosti je přes 82 000 lidí stále
bez přístřeší v provizorních eva-
kuačních táborech. Lidé jsou

stále vyděšeni novými zprávami
z Fukushimské elektrárny.

Začátkem srpna vydala, 
a částečně už i rozdala, Japonská
biblická společnost 5500 kresle-
ných Biblí v japonském kreslíř-
ském stylu „manga“. Bible byly
určeny zvlášť pro děti, kterých se

zpravodaj 2011-02:Sestava 1 26.8.2011 10:16 Stránka 3
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Dny Bible 
Projekt Súdánské biblické by měl
být úspěšně ukončen v roce 2019.
Bible do jazyka zanda byla přelo-
žena v roce

1940 v Kongu - pro
súdánské imigranty.
Protože obyvatelé Sú-
dánu tomuto překladu
nerozuměli (obsahoval
konžský dialekt, fran-
couzská a arabská
slova), bylo v roce 1990
rozhodnuto pořídit
nový překlad, který
bude vznikat přímo v Sú-
dánu. I přes nedávné roz-
dělení Súdánu se nový
překlad dostane do obou ná-
stupnických států.  Díky va-
šim darům přislíbila Česká
biblická společnost na rok 2011
příspěvek ve výši 690 000 Kč.

sambiku. Pokud
se podaří shro-
máždit více pro-
středků, budou
určeny pro pro-
jekt v Republice
Kongo. 

Stále existují
stovky domo-
rodých ja-
zyků, pře-
devš ím 
v Africe,
do kte-

rých dosud nebyla Bible
přeložena. Také proto
chceme v letošním roce
podpořit především multi-
etnické země, které realizují
více biblických překladů. Rádi
bychom tímto způsobem nejen
pomohli překladatelským sna-
hám, ale také připomenuli vý-
znam Bible a podpořili její šíření. 

Projekty,
které podpo-
říme 
v letošním
roce

Súdán 
Překlad starozá-
konních knih do
jazyka „zanda“.

Jako každoročně, vyhlašuje Česká
biblická společnost společně 
s křesťanskými církvemi v České
republice sbírku na biblické pře-
klady v chudých zemích celého
světa. Letos již po devatenácté, se
uskuteční sbírka Dny Bible, jejíž
výtěžek bude tentokrát směřovat
opět do Afriky. Díky všem dárcům
tak budou moct pokračovat pře-
klady v Zimbabwe, Súdánu a Mo-

Súdán

Mozambik
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2011

překročila tuto částku, podpoříme
navíc překladatelský projekt Re-
publiky Kongo. V loňském roce
se při této sbírce vybral 
1 733 400 Kč. Pomoc směřovala do
Angoly, Ghany a na Haiti, díky
vyšší částce mohly být podpořeny
také projekty v Malawi a Sierra
Leone. Věříme, že také letošní
projekty pomohou šířit Boží slovo
v domorodých jazycích. 

plánu potrvají do
konce roku 2015.
Česká biblická
společnost se za-
vázala k podpoře
tohoto projektu 
v letošním roce a
to v plné výši,
která pro rok 2011
činí 300 000 Kč. 

Mosambik 
Překlad Bible do
jazyka „xirhoa“. Jazykem xirhoa

mluví lidé v jižním Mosam-
biku, zejména v provincii Ma-
puto. Překlad byl zahájen 

v roce 1970. Na 16 let byly práce
přerušeny občanskou válkou,

která byla ukončena v roce 1992.
Od té doby práce na překladu
opět pokračují. Náklady na letošní
rok jsou spočítány v přepočtu na
380 000 Kč, tato částka bude pod-
pořena v plné výši
z výnosu sbírky
pořádané Českou
biblickou společ-
ností. 

Celkově jsme
tedy přislíbili
pomoc třem pro-
jektům, v celkové
výši 1 370 000 Kč.
Pokud by pod-
zimní sbírka na
africké překlady
(Dny Bible 2011)

Zimbabwe
Překlad Starého zákona do ja-
zyka chikunda“. Zimbabwe je
multietnická země, jejíž biblická

společnost má za
sebou řadu pře-

kladů. Jen 
jediný domo-
rodý jazyk
stále čeká na

„svou“ Bibli.
Je jím

p r á v ě

c h i -
kunda.

Projekt
byl za-
h á j e n  
v roce
1 9 8 8
z p o -
č á t k u

jen úvahami
o překladu No-
vého zákona,
který byl vy-

dán v srpnu 2009.
Práce na Starém zá-

konu byly zahájeny 
v roce 2010 a podle

Zimbabwe

Mozambik
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Dva „Súdány“ a 

Až do letošního roku byl Súdán největším afric-
kým státem. V lednovém referendu však jižní Sú-
dánci rozhodli o rozdělení země.  Završil se tím
dlouhodobý etnicko-náboženský konflikt, který
si v několika občanských válkách vyžádal téměř
dva miliony obětí, přibližně čtyři miliony obyva-
tel byly z jihu donuceny přesídlit nebo uprchnout
do zahraničí a další tisíce přišly o střechu nad
hlavou. Jádrem konfliktu bylo soužití Arabů 
a Afričanů (muslimů na severu a převážně křes-
ťanů na jihu), kteří žijí v mnoha nejednotných 
a etnicky i jazykově různorodých kmenech. 

Jih mnoho let bojoval za samostatnost, která
byla doposud pro islamistickou vládu nepřípu-
stnou. Mezinárodní pozornost se k Súdánu znova
obrátila v roce 2003, kdy vypukl tzv. Dárfúrský
konflikt. Podnětem k rozpoutání války se stal
útok Súdánské osvobozenecké armády a Hnutí
pro rovnost a spravedlnost na vládní posádku 
v Dárfúru. Prezident Umar al-Bašír, který se k
moci dostal po vojenském převratu, nechal v od-
vetě zaútočit na dárfúrské osady a města, které

dal rabovat a srovnat se zemí.
Neostýchal se k boji se separa-
tisty využít i tzv. „řízeného
hladomoru“, který není způso-
ben suchem (jak je v této 
oblasti běžné), ale bombardo-
váním a pleněním vesnic. 
V roce 2007 se proti krutosti 
a porušování lidských práv
postavila OSN, k ukončení
konfliktu vyzvala i pražská
konference „Forum 2000“.

Prezident Bašír byl v roce
2008 Mezinárodním soudem 
v Haagu dokonce obviněn 
z genocidy a zločinů proti lid-
skosti, v roce 2009 byl na něj
vydán zatykač. Podle obvinění
měl v úmyslu vyhladit 3 et-
nické kmeny.

Dvě největší občanské války, které trvaly 39
let, v podstatě zničily síť škol, nemocnic i do-
pravní infrastrukturu. Důsledkem toho je vše-
obecná negramotnost. Dvě generace Súdánců na
jihu země vyrůstaly bez základního vzdělání. 

9. července 2011 se jižní část země, pod novým
názvem „Jižní Súdán“, osamostatnila.  Súdánská
biblická společnost dosud rozdělena nebyla a pra-
cuje pro obě „nové“ země.

Otázkou zůstává, zda je rozdělení země tím
pravým lékem na Súdánský konflikt. Meziná-
rodní pozorovatelé se obávají nárůstu extre-
mismu na severu a možného zavedení
islámského práva šaría. Jižní Súdán si bude
muset poradit s nově získanou samostatností.
Velkými problémy jsou již krátce po vzniku státu
-  korupce, ozbrojené mezikmenové konflikty, ja-
zyková nejednost, nestabilita…

Súdán leží jižně od Sahary v pásu stepí a savan,
který je známý jako „Sahel“. Sahel se táhne na-
příč celou Afrikou od východu na západ kolem
13. rovnoběžky. Typické pro tuto oblast je sucho.

zpravodaj 2011-02:Sestava 1 26.8.2011 10:16 Stránka 6
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jejich nová šance?
Roční úhrn srážek se pohybuje mezi 100 a 500
mm. Životní podmínky v  oblasti jsou velmi
špatné zvlášť v posledních letech, kdy oblast za-
sahují katastrofální sucha. K „zemím Sahelu“
patří také Etiopie, ČAD, Niger, Burkina Faso,
Mali, Senegal a Mauritánie.

Ve starověku se na území dnešního Súdánu 
a části Jižního Súdánu rozkládala Núbie. Již ve 4.
tisíciletí před Kristem zde, podle archeologických
dokladů, existoval jednotný územní celek, který
obchodoval s Nakádskou kulturou Horního
Egypta. V době Střední říše se Egyptští panovníci
snažili připojit území Núbie k Egyptu. Núbie byla
proslulá svými obchodními styky a luxusními ko-
moditami – zlato, kadidlo, kožešiny, vzácné dřevo
a koření - s nimiž obchodovala. Po osamostatnění
se od Egypta vznikla první říše – Kerma, známá
pod egyptským názvem Kuš.

Známé jsou tzv. núbijské pyramidy, které sloužily
podobně jako egyptské k  pohřbu panovníka. Oproti
egyptským mají menší základnu. V jejich blízkosti
býval také budován chrám. Největší pyramidy naj-
deme v blízkosti Meroe v severním Súdánu.

Úředním jazykem byla do rozdělení v obou ze-
mích arabština, kterou používají jen muslimové.
Ostatní mluví svými mateřskými jazyky a náře-
čími, kterých je přes 200. 

V „severním“ Súdánu žijí především musli-
mové, v Jižním Súdánu převládá křesťanství 
a animismus. Ke křesťanství se hlásí asi 60% oby-
vatel. Nejvíce křesťanů patří ke kmenům Azandů
a Bariů. Azandové hovoří jazykem „zanda“.

Česká biblická společnost podporuje v roce
2011 překlad Starého zákona do jazyka „zanda“.
Do „zandštiny“ byla Bible přeložena v Kongu 
v roce 1940 pro tamní súdánské přistěhovalce.
Překlad jim byl přizpůsoben, takže obsahuje
značné množství slov z arabštiny, francouzštiny
a jazyka lingala. Vznikl tak zvláštní dialekt, kte-
rému súdánští Azandové nerozumějí. V roce 1990
se představitelé církví v Súdánu rozhodli pro
vlastní ekumenický překlad Bible do jazyka
zanda. Projekt by měl být ukončen v roce 2019.

Další projekty Súdánské biblické
společnosti
Pro multietnický Súdán mají biblické překlady
zásadní význam, většina realizovaných projektů
je proto překladatelských. V letošním roce pro-
bíhají práce na překladech Bible do domorodých
jazyků „moru“, „uduk“, „bari“, „otuho“, „mabaan“,
„shilluk“, „dinka“ a dalších.

zpravodaj 2011-02:Sestava 1 26.8.2011 10:16 Stránka 7
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Zimbabwe – země

Republika Zimbabwe je jihoafrickým vnitrozem-
ským státem. Název je odvozen od jména hlavního
centra staré bantuské kultury zvaného „Ziimba Re-
mambwe“ nebo „Dzimba Woye“, což v překladu zna-
mená „kamenný – skalnatý dům“ nebo také
„uctívaný dům“; podle některých zdrojů je název pře-
kládán jako „náčelníkovo sídlo“.  Název poukazuje
na použití v tehdejší době neobvyklého stavebního
materiálu, totiž kamene, místo tradiční hlíny a dřeva.
Na jihu země můžeme skutečně nalézt pozůstatky
opevněného kamenného stavebního komplexu z 9.
století. Před podrobným archeologickým výzkumem
bylo toto místo opředeno řadou legend. Podle nej-
rozšířenější z nich mělo jít o starověké doly krále Ša-
lomouna. K této domněnce zřejmě vedla skutečnost,
že v blízkosti zřícenin zmíněného sídelního kom-
plexu bývala velká naleziště zlata. 

V koloniální minulosti byla tato země nazývána
Jižní Rhodesie nebo také Republika Rhodesie či
Zimbabwe Rhodesie. 

V 90. letech 19. století začala zemi kolonizovat
Velká Británie, zpočátku prostřednictvím Britské ji-
hoafrické společnosti. V roce 1923 se území Zim-
babwe stalo autonomní britskou kolonií a dostalo
název Jižní Rhodesie. 

Do roku 1963 byla země členem federace Rhode-
sie a Ňaska, společně se Severní Rhodesií (dnešní Za-
mbie) a Ňaskem (dnešní Malawi). 

18. dubna 1980 byla vyhlášena nezávislá republika
Zimbabwe. 

Zimbabwe leží mezi řekami Zambezi, ta také tvoří
hranici se Zambií, a Limpopo – přirozenou hranicí 
s Jižní Afrikou. Dalšími sousedy jsou Botswana na
západě a Mosambik na východě. Většina země leží
na náhorní plošině Matabele. 

Nejznámější přírodní krásou jsou 108 metrů vy-
soké Viktoriiny vodopády na Zambezi – o těch jsme
se blíže zmínili již v roce 2009, kdy byla sbírkou Dny
Bible podpořena sousední Zambijská biblická spo-
lečnost a překlad do jazyka kiha (překlad má být do-
končen v roce 2016). Vodopády objevil misionář 
a lékař David Livingston, jméno dostaly po britské
královně. Jejich první mapu zakreslil a ve své knize
Sedm let v jižní Africe publikoval Emil Holub. Dnes
jsou vodopády zapsány do seznamu světového kul-
turního a přírodního dědictví UNESCO. Domorodci
měli a mají pro vodopády mnoho jmen – „voda, která
stoupá jako kouř (dým)“, „kouř, který hřmí“ nebo
také „duha“. V pojmenováních se zrcadlí vzhled 
a hluk obrovské vodní masy, padající do 108 metrové
propasti v šířce 1 700 metrů. Mimochodem, Living-
stona, prvního Evropana, který je spatřil, prý upou-
tal už z dálky právě hluk, za kterým se pak vydal. Za
oním hukotem měl jít neuvěřitelné 2 hodiny. O jeho
ohromení svědčí zápis v deníku: „… dokonce i an-
dělé by se zastavili v letu, kdyby spatřili toto nád-
herné přírodní divadlo.“  

Další přírodní zajímavost je ze světa zvířat. Je to
tzv. „velká pětka“ neboli 5 afrických zvířat: lev, lev-
hart, slon, nosorožec a buvol. Všechna tato zvířata
spojuje kromě majestátnosti i stav ohrožení – ve
volné přírodě je dnes můžete vidět jen zřídka, větši-
nou žijí v národních parcích a rezervacích. Jednou 
z mála zemí, kde všechna tato zvířata dosud žijí, je
právě Zimbabwe, vyskytují se např. v parku Kasuma.
Do roku 2001 bylo v tomto směru Zimbabwe pova-
žováno dokonce za jednu z nejlepších zemí. Politická
situace však v posledních letech turismu příliš ne-
přeje, což se projevuje i na stavu parků. V zemi lze 
s obtížemi sehnat pohonné hmoty, vysoká inflace 
a nedostatek peněz ve státní kase zapříčiňují ne-
možnost rozvoje a minimální údržby parků. Národní
park Hwange je ničený vysokým počtem slonů.
Jinde byli sloni vybiti v roce 2008 během „výprodeje“
slonoviny do zahraničí; tím vzrostl také počet pyt-
láků. Podobná „pobídka“ se možná uskuteční 
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poznamenaná diktaturou
i v tomto roce. Zimbabwe totiž oznámilo za-
mýšlený prodej 5 tun nosorožčích rohů, které
má ve svých zásobách.

Hlavním městem je Harare, dříve Salis-
bury. V čele státu stojí nechvalně známý dik-
tátor – prezident Robert Gabriel
Karigamombe Mugabe (1924). Svůj úřad za-
stává od roku 1987 a svou moc rok od roku
upevňuje. Z mezinárodně uznávaného poli-
tika se stal problematický diktátor. Je znám
řadou kontroverzních výroků proti bílé men-
šině i západním zemím. 

Země je od počátku 21. století v hospodářské krizi.
Nezaměstnanost dosahuje až 85 %, dalším problé-
mem je zmiňovaná hyperinflace, která je podle Mezi-
národního měnového fondu nejvyšší na světě.
Jednou z příčin je nekontrolovatelný tisk nepodlo-
žených peněz. Kvůli této inflaci se v roce 2009 pře-
stala používat domácí měna – zimbabwský dolar – 
a používají se měny zahraniční.

Před dvěma lety byla země stižena epidemií cho-
lery, ze které se dosud vzpamatovává. V roce 2000 us-
kutečnil Mugabe „pozemkovou reformu“, která nebyla
ničím jiným než násilným zabráním farem bílým far-
mářům bez náhrady. Jejím výsledkem bylo hladovění,
protože velká část zabrané půdy zůstala ležet ladem.
Tento stav je tristní zejména vzhledem ke skutečnosti,
že Zimbabwe byla považována za přední africkou eko-
nomiku, jejíž 2/3 tvořila zemědělská výroba. 

Dalším špatným opatřením bylo zbourání slumů.
(Slumy jsou chudinské čtvrti postavené z provizor-
ních chatrčí na předměstí velkoměst.) 700 000 nej-
chudších lidí se tak ocitlo bez střechy nad hlavou. 

Úředním jazykem Zimbabwe je angličtina, ačkoliv
většina lidí hovoří domorodými jazyky, zejména ja-
zyky šona a ndebele. Dalšími jazyky jsou chikunda,
tonga, ndau, kalanga a tsonga.

Převažuje tradiční africké náboženství 
a synkreze tradičního náboženství s prvky
animismu a křesťanství, asi 15 % obyvatel vy-
znává křesťanství.

Česká biblická společnost podpoří 
v tomto roce překlad Starého zákona do ja-
zyka „chikunda“, kterým mluví asi 300 000
lidí především v okolí řeky Zambezi. Projekt
byl zahájen v loňském roce a dokončení je
plánováno na rok 2015. V srpnu 2009 bylo
vytištěno přes 4000 Nových zákonů v jazyce
chikunda. Do konce roku 2011 by mělo být

přeloženo 14 starozákonních knih. Záměrem Zim-
babwské biblické společnosti je vydat Bibli, které
budou obyvatelé Chikunda dobře rozumět.

Další projekty Zimbabwské 
biblické společnosti
Bible pro obyvatele vesnic nemocné AIDS
V letech 2008 a 2009 rozdala Zimbabwská biblická
společnost 1500 biblických textů obyvatelům země-
dělské oblasti „Západní Masholand“, která leží asi 150
km jižně od hlavního města Harare. Distribuce byla
realizována společně se společností Simbararshe,
která se věnuje HIV pozitivním a nemocným AIDS.
Jen v této oblasti se starají o 3000 dospělých a 1500
sirotků. Kniha, kterou nemocní dostali, obsahovala
kromě Lukášova evangelia také instrukce, jak se
chovat a kam se obrátit v případě potřeby. 

Nová Bible v jazyce shona
V únoru 2009 byl dokončen projekt nové Bible v ja-
zyce shona, která byla tentokrát vydána v přístup-
nější hovorovější formě tohoto nejužívanějšího
jazyka. Bylo vytištěno téměř 11 000 Biblí, které se ná-
sledně začaly distribuovat.
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Mosambik

Název Mosambická republika byl odvozen od
svahilského pojmenování mosambického ostrova
„mosambuco“, což znamená shromáždění nebo
také shluk. V čele republiky stojí prezident.

Původně bylo toto území osídleno bantuskými
kmeny, od 10. století si zemi podrobili na pět sto-
letí Arabové. K budování obchodních osad vy-
užívali především pobřeží. 

Jako první Evropan připlul k mosambickému
pobřeží v roce 1498 Vasco da Gama. O 10 let poz-
ději pak začala portugalská kolonizace, která
trvala až do roku 1951, kdy Portugalsko zrušilo
koloniální statut, a Mosambik byl prohlášen za
zámořskou provincii. 

V roce 1975 byla vyhlášena samostatná Mosam-
bická lidová republika, která silně inklinovala k so-
cialismu. Velký podíl na samostatnosti měla Fronta
za osvobození Mosambiku (FRELIMO), která bojo-
vala za nezávislost na Portugalsku. FRELIMO byla
podporována Čínou, Sovětským svazem a Alžírskem.
V roce 1989 bylo upuštěno od marxismu a systému
jedné strany. Následovalo období občanské války,
které bylo ukončeno v roce 1994 prvními svobodnými
volbami. Ty také nastartovaly řadu reforem. V době
občanské války prchalo mnoho lidí do sousedních
zemí, zejména do Malawi. Dosud jsou ale v zemi
patrné důsledky občanské války. Nejnepříjemnějšími
jsou stále zaminovaná území a absence zvířat v pří-
rodě. Ty se staly v době války snadnou obživou.

Země sousedí na jihozápadě s Jižní Afrikou 
a Svazijskem, na západě se Zimbabwe, Zambií 
a Malawi, na severu s Tanzanií.

Jižní část země má charakter pobřežní nížiny,
která je tvořena pískovcem. Ve středu země se
nachází náhorní plošina – Vysoký Veld (Zim-
babwe) a Mosambická plošina. Východní část
země lemuje Indický oceán (Mosambický průliv),
a to v délce přes 2000 km.

Hlavní město Maputo (dříve Lourenco Mar-
ques) leží na jihu země. Jeho poloha nebyla 
vybrána náhodně. V jeho blízkosti, na východoa-
frickém pobřeží, je totiž nejlepší přírodní přístav
– zátoka Delagoa.

Střídá se zde období dešťů (od listopadu do
března) a období sucha.

V důsledku dlouhotrvajících válek je Mosambik
zřejmě nejchudší zemí světa. Největší podíl na hos-
podářství má zemědělství a rybolov. Zemědělství je
tak významné, že se jeho symbol – motyka – dostal
na státní znak i vlajku. Rozvoji chovu skotu brání všu-
dypřítomné mouchy tse-tse. Slabý průmysl využívá
místní nerostné zdroje. Lidé často odcházejí za prací
do sousední Jihoafrické republiky. 

V Mosambiku žije velké množství kmenů, nej-
významnějšími jsou kmeny Makuka, Tsonga 
a Šona. Na severu převládají muslimové, na jihu
křesťané, většina obyvatelstva vyznává tradiční
africké náboženství. 
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80 % obyvatel žije na venkově. Úředním jazykem
je portugalština, kterou ovládá asi 27 % domorodců.
Většina lidí mluví svahilsky nebo bantuskými ja-
zyky. Ve velkém počtu regionálních jazyků jsou nej-
rozšířenějšími ronga, changa a muchope. 

Velkým problémem je negramotnost. Podle
odhadů mezinárodních organizací je negramot-
ných 60 % obyvatel. Nedaří se snížit ani dětskou
úmrtnost, která je jednou z nejvyšších na světě.
Podle Světové zdravotnické organizace se každé
deváté dítě nedožije dvou let. Stejně jako v sou-
sedních zemích se počet HIV pozitivních stále
zvyšuje.

Česká biblická společnost podpoří v roce 2011
překlad Bible do jazyka „xirhoa“. Xirhoa je jed-
ním z jazyků používaných v jižním Mosambiku,
obzvlášť v provincii Maputo. Projekt byl zahájen 
v roce 1970. Během občanské války byl na 16 let
přerušen a pokračoval až po podepsání příměří
roku 1992. 

Další projekty Mosambické biblické
společnosti
Milosrdný Samaritán
Každý den přibude v Mosambiku 500 nových pří-
padů HIV pozitivních. Proto je projekt „Mi-
losrdný Samaritán“ stěžejním projektem
Mosambické biblické společnosti. Pomáhá ne-

mocným, ale působí především preventivně. Jeho
snahou je vštípit lidem biblické, zvlášť novozá-
konní etické hodnoty, a změnit tak jejich smýš-
lení i chování.

11

zpravodaj 2011-02:Sestava 1 26.8.2011 10:16 Stránka 11



ZPRAVODAJ ČESKÉ BIBLICKÉ SPOLEČNOSTI

2 / 2011

Kongo
Pokud prostřednictvím našich dárců získáme
více prostředků, podpoříme také překladatelský
projekt Republiky Kongo. 

Vybraným projektem je překlad Starého zá-
kona do jazyka „lari“. Tímto jazykem mluví
jeden milion lidí stejnojmenného etnika (Lari,
nebo Laari) v oblasti Brazzaville, v Pointe-Noire
a na západ od Brazzaville. Projekt by měl být

dokončen koncem roku 2018 a měl by přinést
„Lariům“ kompletní Bibli v jejich mateřštině,
aby mohli lépe pochopit biblickou zvěst. 

Pro republiku Kongo se častěji užívá názvu
Kongo Brazzaville, podle hlavního města.
Hlavní město bylo založeno Francouzi roku
1880 a stalo se pak hlavním městem celé Fran-
couzské rovníkové Afriky. 

V roce 1999 byla ukončena občanská válka,
která zapříčinila pokles úrovně života, ekono-

miky a infrastruktury. Výrazně vzrostlo také za-
dlužení země. Pod hranicí chudoby žije až 70%
obyvatel. 

Problémy Republiky Kongo jsou, podobně
jako v okolních státech, velké množství nemoc-
ných AIDS, vysoká dětská úmrtnost, korupce 
a špatná vymahatelnost práva. 

V zemi žije 61 etnik, z toho 55 tvoří bantuské
kmeny. Úředním jazykem je francouzština – po
bývalých kolonizátorech – 75% obyvatel však
mluví bantuskými jazyky. 

Další projekty Biblické společnosti
Republiky Kongo
V únoru letošního roku byl dokončen novozá-
konní překlad do jazyka „beembe“, velmi
úspěšný je projekt „Víra přichází ze slyšení“,
která je určena zejména negramotným a lidem
se zrakovou vadou. Jedním z nejpotřebnějších
projektů je „Milosrdný Samaritán“, který se za-
měřuje na nemocné AIDS a prevenci. 

12
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němuž vzniklo několik nových společenství a se-
známilo se přes 400 studentů.

Biblický impulz tak tvoří vlnu malých akcí pořá-
daných samotnými studenty. Ty probíhají na ško-
lách, fakultách a kolejích po celé republice a jejich
realizace je na samotných vysokoškolácích. S po-
mocí webu biblickyimpulz.cz ji může snadno zorga-

nizovat kdokoliv. K dispozici mu
jsou jak tipy na program a náplň se-
tkání, tak kontakt na osoby, na
které se může obrátit v případě ja-
kýchkoli nejasností nebo obtíží.
Akce mohou být různého druhu –
od promítání filmů přes rozjímání
až po setkání u dobrého jídla. Spo-
lečnými jmenovateli všech jsou
však vzájemné seznámení, pozná-
vání Bible a modlitba.

Akce by měly proběhnout na-
příč mnoha studentskými a mlá-
dežnickými organizacemi po celé
České republice a měly by napo-
moci také ekumenickému sblížení
věřících. 

Obzvlášť v tomto roce klade
Biblický impulz 2011 důraz na
osobní setkání „face to face“. V
dnešní době virtuální reality a ži-
vota tráveného online je jeho zá-
měrem podpořit skutečné životy a
vztahy. Již filozof Heidegger řekl:
„Moderní doba překonala každou
vzdálenost, ale nevytvořila blíz-
kost.“ A právě Biblický impulz se
snaží podpořit mladé lidi na cestě
k vzájemné blízkosti.

Jsi student, chceš se zapojit 
a pomoci rozsvítit prostor své
školy, aby se věřící studenti mezi
sebou mohli poznat? Podívej se na
www.biblickyimpulz.cz nebo piš
na info@biblickyimpulz.cz.
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Potkejme se face to face 
Biblický impulz je ekumenický projekt, jehož cílem
je seznámit mezi sebou věřící studenty, kteří se
běžně potkávají ve školách, na fakultách, na kole-
jích, v menze,… aniž by o své víře věděli.  Záměrem
je rovněž prohloubit jejich vztah k Bibli. Tento pro-
jekt bude probíhat na podzim 2011 (říjen, listopad) a
je pokračováním loňského pilotního ročníku, díky

13
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HOSPODIN JE KRÁL – STAROZÁKONNÍ META-
FORA VE SVĚTLE KOGNITIVNÍ LINGVISTIKY
Ivana Procházková

Další díl z řady Studijní texty České biblické společnosti. Autorka 
představuje některé teorie kognitivní a kulturně orientované 
lingvistiky. Dále je pak využívá k popisu významu metafory HOS-
PODIN JE KRÁL v žalmech a k interpretaci a překladu Žalmu 44,
Žalmu 76 a oddílu Pláč 3,1–24.

SLOVA POTĚŠENÍ A POVZBUZENÍ
Jaro Křivohlavý

Výběr biblických veršů, které zvláště oslovily Jara Křivohlavého, zná-
mého profesora psychologie, a které nabízí k potěšení a povzbuzení
všem, kdo „hledají cestu kudy kam“. Na základě vlastní zkušenosti do-
poručuje tyto vybrané verše i celé výpovědi jako podněty pro zamyš-
lení a modlitbu: „Takováto modlitba spojená s nasloucháním biblické
zvěsti a rozvažováním o ní může být setkáváním nebe a země v našem
srdci. Potom, když dojde ke změně v našem nitru, může se tato změna
projevit navenek v našem chování, jednání a v našich činech.“

ŘECKO-ČESKÝ NOVÝ ZÁKON
Nestle-Aland, 27. vydání
Díky iniciativě výboru České biblické společnosti a finanční podpoře Ně-
mecké biblické společnosti vychází unikátní dvoujazyčné řecko-české vy-
dání Nového zákona, které obsahuje kompletní kritický aparát a odkazy na
paralelní místa z 27. Nestleho vydání na straně řecké a Český ekumenický
překlad včetně poznámek pod čarou a biblických odkazů na straně druhé.
Do projektu se zapojili zástupci téměř všech významných českých církví.
Kniha obsahuje rovněž překlad původních předmluv a vysvětlivek ke kri-
tickému aparátu z pera předního českého bohemisty Dr. Josefa Šimandla.
Součástí knihy je také SLOVNÍK NOVOZÁKONNÍ ŘEČTINY, jehož auto-
rem je prof. Ladislav Tichý.
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248 Kč

49 Kč

1180 Kč

www.bibleshop.cz
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ZEMÍ BIBLE
KALENDÁŘ NA ROK 2012

Nástěnný kalendář s fotografiemi biblických míst nacházejících se 
v dnešním Izraeli. Fotografie jsou doplněné biblickými verši. 

ABC BIBLICKÝ ATLAS
Nick Page

ABC Biblický atlas doplňuje úspěšné publikace ABC Bible a ABC
křesťanství. Vychází z nových poznatků archeologického a histo-
rického výzkumu a navazuje zároveň na populárně naučný přístup
předchozích dvou dílů. Jedná se tedy především o praktickou pří-
ruční pomůcku, která umožňuje každému čtenáři Bible lépe se ori-
entovat v zeměpisných pojmech, sledovat pohyb jednotlivých
postav a lokalizovat nejdůležitější události. Obsahuje více než 170
nově zpracovaných barevných map, fotografií a ilustrací.

ULICE MÉHO DĚTSTVÍ
Jindřiška Kubáčová

Vzpomínková kniha Jindřišky Kubáčové, dlouhodobé členky die-
cézní i ústřední rady CČSH a redakční rady Českého zápasu. Kniha
líčí osudy a boje rodinných přátel i letmých známých, drobná vy-
právění, příhody, které se zapsaly hluboko do autorčina srdce.

ZPRAVODAJ ČESKÉ BIBLICKÉ SPOLEČNOSTI
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z naší produkce

392 Kč

www.bibleshop.cz

148 Kč

78 Kč
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