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Vážení přátelé,
podzimní Zpravodaj České bib-
lické společnosti podle zvyklostí 
věnujeme Dnům Bible.  Více infor-
mací o náplni letošních Dnů Bible 
naleznete na následující straně.

Ani v nynější dlouhodobě 
složité situaci nestagnují evan-
gelizační projekty mnoha církví 
a Česká biblická společnost se jim 
snaží vycházet vstříc podle svého 
hesla: „Sloužíme těm, kteří slouží.“ 

Díky Vám, našim dárcům a příznivcům, jsme mohli i v tomto 
roce věnovat nemalé prostředky na uskutečnění mnoha dob-
rých děl, která jsme realizovali, nebo se na nich podíleli part-
nersky. Bez Vaší pomoci a bez Vašich modliteb bychom nemoh-
li pomáhat v takové míře a účinnosti.

Neutuchá ani Váš zájem, milí čtenáři, o naše knihy, kte-
ré pro Vás pečlivě připravujeme. Ještě před Vánoci se objeví 
v nabídce aktualizovaný a revidovaný Průvodce Biblí – svě-
tový bestseller, který byl přeložen do více než třiceti jazyků. 
I mladší čtenáře chceme povzbudit při četbě Bible. Prá-
vě pro ně jsme připravili netypickou publikaci V hlavní roli 
Bible, která vtipnou a přístupnou formou představí biblické 
příběhy jako napínavý fi lmový trhák. Těšit se můžete na dal-
ší díl z řady Český ekumenický komentář k Novému zákonu, 
a sice na výklad k Jakubovu listu. Vydáme také Nový zá-
kon v oblíbeném překladu Slovo na cestu v nových atrak-
tivních obálkách. O plánovaných knihách a všech dalších 
aktivitách České biblické společnosti pravidelně informujeme 
na našich webových stránkách www.dumbible.cz, na našem 
e-shopu www.bibleshop.cz, na našem facebookovém profi lu 
facebook.com/dumbible.cbs i na našem twitt erovém účtu 
twitt er.com/biblicka.

Dovolte mi, abych Vám poděkoval za Vaši trvalou přízeň, 
velkorysost a modlitby. Velmi si vážíme Vaší ochoty pomáhat 
a podílet se tak na šíření biblické zvěsti.

Mgr. Pavel Novák, ředitel České biblické společnosti
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Česká biblická společnost pravidelně vyhlašuje podzimní Dny Bible již od roku 1993.  
V mnoha farnostech a církevních společenstvích se tak každý rok jedna neděle za-
měřuje na téma Bible.

Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří; 
tak povzbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu. (2K 9,11) 
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RADOST 
Z DÁVÁNÍ

Bible již po staletí ovlivňuje život jednotlivců  
i celých národů. Kniha knih je nadčasová, obsa-
huje mnoho moudrých rad, které ani po staletích 
neztratily na své naléhavosti. Písmo však přede-
vším přináší zvěst o Ježíši Kristu, který dává lid-
skému životu naději a věčnou perspektivu. 

I když je Bible nejrozšířenější knihou na světě, 
je stále mnoho lidí, kteří ji neznají nebo je pro ně 
nedostupná. To je důvod, proč se Česká biblická 
společnost zabývá vydáváním Biblí a pomůcek  
k jejímu studiu, ale také se prostřednictvím Spo-
jených biblických společností (United Bible So-
cieties – UBS) podílí na podpoře misijní činnosti 
zaměřené na nové i revidované překlady Bible, 
její tisk a distribuci v různých zemích světa.

Získávání sponzorských darů se anglicky na-
zývá fundraising. Někteří lidé říkají, že se vlast-
ně jedná o žebrání peněz. To je ale velmi jedno-
stranný pohled. V našem případě je fundraising 
služba, která napomáhá šíření evangelia a dár-
cům poskytuje radost z dávání. Díky štědrosti 
našich dárců můžeme každoročně podpořit či 
uskutečnit řadu projektů.

Bez přispění dárců bychom nemohli realizovat 
např. unikátní vydání Bible kralické šestidílné  
s původními poznámkami překladatelů nebo Ju-
bilejní Bible, kterou jsme představili u příležitosti 
stého výročí založení Československa. Usku-

tečnění takto náročných knih vyžaduje nejen 
obrovské nasazení všech spolupracovníků, ale  
i značné finanční náklady. Pokud si chcete udělat 
přesnější obrázek o tom, co vydávání Biblí obná-
ší, přečtěte si článek Jak se dělá Bible na str. 4–5.

Bez pomoci dárců bychom nemohli odeslat 
Bible a další křesťanskou literaturu českým kra-
janům v Chorvatsku, nemohli bychom dodat 
knihy pro nejmladší čtenáře do dětského do-
mova, nemohli bychom podporovat soutěže ve 
znalosti Písma, ani poskytovat knihy církvím  
a křesťanským sborům v rámci tzv. „krabicového 
prodeje“ za výrazně dotované ceny. Jsme vděční 
za trvalý zájem příznivců České biblické společ-
nosti, kteří se na naší činnosti podle svých mož-
ností spolupodílejí. 

Děkujeme Vám za zájem o dění v biblických 
společnostech, za Vaše modlitby i finanční dary. 
Česká biblická společnost tak může kromě pra-
videlného příspěvku na celosvětové působení 
Spojených biblických společností využít získané 
finanční prostředky na rozvoj dalších domácích 
projektů.

O tom, jakým způsobem můžete podpořit bib-
lické dílo, informujeme na poslední straně naše-
ho Zpravodaje. 

Všem dárcům děkujeme za jejich obětavost!
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le je třeba zvažovat umístění 
celé řady prvků, jako je označe-
ní knihy a kapitoly, číslo strany, 
nadpisy, podnadpisy, čísla kapi-
tol a veršů, odkazy na paralelní 
verše, poznámky pod čarou atd. 
Je třeba určit, jak se budou sá-
zet poetické texty, zda se budou 
odlišovat slova vložená překla-
dateli pro lepší srozumitelnost 
apod. Kromě biblického textu 
se musí grafi cky zpracovat také 
přidané materiály, jako jsou 
úvody ke knihám, chronologic-
ké tabulky nebo mapy.

Sazba
Česká biblická společnost má 

s vydáváním biblického textu 
bohaté zkušenosti a disponu-
je pro tyto účely několika typy 
sazeb. V roce 2007 jsme vyvi-

nuli novou sazbu pro Český 
ekumenický překlad, ve které 
jsme pro lepší přehlednost od-
dělili odkazy od poznámek (od-
kazy jsme umístili do svislého 
sloupce a poznámky ponechali 
v dolním zápatí). Největším pří-
nosem této sazby je možnost je-
jího použití pro různé velikosti 
Biblí – od malého formátu přes 
střední až po velký. Hovoříme o 
tzv. univerzální sazbě, díky které 
si čtenáři při přechodu na jinou 

velikost Bible nemusejí zvy-
kat na odlišné umístě-

Písmo
Prvním velice důležitým kro-

kem při přípravě Bible k vydání 
je její sazba a nejpodstatnějším 
rozhodnutím je volba písma. 
Pro sazbu Bible padá v úvahu 
jen velice omezený okruh fontů, 
které jsou dobře čitelné i v malé 
velikosti a současně nejsou pří-
liš tučné, aby neprosvítaly na 
druhou stranu listu. Dobře zvo-
lené písmo vybrané pro sazbu 
používanou v posledních letech 
umožnilo zlepšit čitelnost Biblí 
malého formátu natolik, že je 
srovnatelná s čitelností dřívější-
ho středního formátu.

Zrcadlo
Zrcadlo neboli grafi ckou 

úpravu koncipujeme vždy jako 
dvojstranu. V případě sazby Bib-

��������	
����
��
aneb pohled do „dílny“ 
��������
�������
������

ní veršů. S různými vylepšeními 
používáme tuto sazbu dodnes. 

Zcela novou typografi ckou 
úpravu si vyžádalo vydání vel-
koformátové (rodinné) Jubilejní 
Bible v roce 2018. Výsledkem je 
největší a nejlépe čitelná Bible 
v Českém ekumenickém pře-
kladu.

Jedinečnou výzvou pro náš 
tým byla příprava sazby Bible 
kralické šestidílné (2014). Zde 
se nejednalo jen o usazení bib-
lického textu, ale též rozsáhlého 
výkladového a poznámkového 
aparátu, jehož původní umístění 
okolo hlavního textu jsme chtěli 
zachovat, včetně originálních 
grafi ckých motivů. Naše vydání 
tohoto vzácného díla se vyzna-
čuje moderní a dobře čitelnou 
grafi ckou úpravou. Věříme, že 
se nám podařilo navázat na 
vysokou typografi ckou kvalitu 
původního tisku a poskytnout ji 
současným čtenářům. 

Tisk 
Samotný tisk Biblí je tak spe-

cifi ckou a náročnou záležitostí, 
že kvalitní Bible lze tisknout jen 
ve třech nebo čtyřech tiskárnách 
v celé Evropě. Vzhledem k velké-
mu počtu stran (1200 až 1600, ale 
např. v případě Kralické šestidíl-
ky více než 2800 stran) se Bible 
musí tisknout na velice tenký, 
tzv. biblový papír. Jeho gramáž 
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se pohybuje od 28 po 32 g. Takto 
tenký papír se potiskuje z role na 
speciálních tiskařských strojích. 
Velké rozdíly mohou být také 
v kvalitě papíru – ten nejkvalit-
nější má tak vysokou neprůhled-
nost (opacitu), že tisk z druhé 
strany téměř neprosvítá. Tisk 
musí být v celé knize stejně sytý 
a přesný (při rychlém listování 
nesmí čísla stránek „skákat“).

�����������
���
�������
����
Bible není kniha, která by se 

jednou přečetla a pak založila 
do knihovny. Mnozí lidé si z ní 
čtou téměř denně, berou si ji 
s sebou na cesty, při studiu 
v ní listují sem a tam. Často si 
do ní dělají poznámky, podtr-
hávají si oblíbené verše a chtě-
li by, aby jim vydržela nejlépe 

celý život. Proto se na výrobu 
kladou ty nejvyšší nároky. Kva-
litní vazba Bible je šitá, použité 
lepidlo je trvale pružné, při ote-
vření nepraská. Ořízka je rovná 
a hladká. Předsádka je na des-
kách nalepená rovně, rohy jsou 
čistě zapracované. Nechybí ka-
pitálek (lemovka zakončující 
okraje hřbetu tvořeného seši-
tými archy knihy), jehož barva 
ladí s barvou desek, a záložky. 
Mnohá vydání jsou opatřena 
orientačními výřezy se zkratka-
mi biblických knih na předním 
boku knižního bloku.

�������������������
Desky tradičně potahujeme 

vysoce kvalitními materiály 
v různých barvách. Oblíbená 
jsou vydání opatřená magnetic-
kou klopou nebo zipem, který 
bezpečně ochrání knižní blok 

i při přenášení v kabelce nebo 
batohu. A pro ty nejnáročnější 
máme v nabídce Bible vázané do 
pravé kůže.



2 / 2020

ZPRAVODAJ ČESKÉ BIBLICKÉ SPOLEČNOSTI6

19. listopadu roku 1910 se ve Víd-
ni narodil český teolog, evange-
lický duchovní a vysokoškolský 
pedagog, který svůj život zasvě-
til studiu Starého zákona. 

Teologii vystudoval Miloš Bič 
na univerzitách v Praze, Mar-
burgu a v Montpellier, studoval 
také klínopis u profesora Bedři-
cha Hrozného. V roce 1936 získal 
doktorát teologie. Působil jako 
duchovní ve farních sborech 
v Praze a Domažlicích.

V letech 1940–1945 byl za 
účast v protinacistickém odbo-
ji vězněn v různých věznicích 
a koncentračních táborech Bu-
chenwald a Dachau, kde se se-
známil s pozdějším pražským 
arcibiskupem a kardinálem Jo-
sefem Beranem.

Po druhé světové válce vy-
učoval na Husově evangelické 
bohoslovecké fakultě (dnešní 
HTF UK) a od roku 1950 na Ko-
menského bohoslovecké fakultě 
v Praze (dnešní ETF UK). V roce 
1977 byl z politických důvodů 
zbaven profesury.

V letech 1961–1984 vedl staro-
zákonní ekumenickou komisi, 
která realizovala starozákonní 
část Českého ekumenického 
překladu. Současně se podílel na 
přípravě vůbec první úplné řady 
komentářů ke všem starozákon-
ním knihám v české biblistice. 

Další z významných pra-
cí prof. Biče je Konkordance 
k Bibli kralické, na které společně 
s Josefem Bohumilem Součkem 
pracoval v letech 1961–1967. Bib-
lická konkordance se stala cen-
nou pomůckou při studiu Bible 
a vyhledávání odkazů na jed-

notlivé výrazy. Ve třech svazcích 
jsou u každého hesla uvedeny 
hebrejské a řecké ekvivalenty, 
takže se i méně poučený čtenář 
může seznámit se zněním Bible 
v původních jazycích. 

Prof. Miloš Bič vychoval gene-
race teologů, svou činností zasá-
hl do životů mnoha jednotlivců 
a svými knihami ovlivnil velké 
množství čtenářů. Česká biblic-
ká společnost v něm vždy měla 
oddaného příznivce, milého 

&����������'(���
����������!�����"��!�������#$%���&
�'������(�)��*+��,-

rádce a neúnavného spolupra-
covníka. Miloš Bič pomáhal při 
prvních sazbách ekumenického 
překladu Bible i při vydávání 
dalších publikací, přitom byl 
vždy skromným a upřímným 
člověkem. V roce 1997 obdržel 
z rukou prezidenta Václava Hav-
la medaili Za zásluhy 1. stupně.

Vzpomínky prof. Biče na pře-
kládání starozákonního textu 
naleznete na webových strán-
kách České biblické společnosti 
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������)���������
(www.dumbible.cz/web/cs/vy-
davatelstvi/cesky-ekumenicky-
-preklad/jak-jsme-prekladali-
-stary-zakon).

U příležitosti 75. narozenin 
v roce 1985 napsal Miloš Bič gra-
tulantům tato slova:

... Děkuji Vám především za 
vaši lásku a přátelství. Je to 
nejen hřejivý pocit, nýbrž veli-
ká vzpruha v práci, víme-li, že 
nezůstáváme osamoceni a snad 
dokonce i odmítáni. Vzpomíná-
te těžkých dob v mém životě, 
kdy jsem byl smrti blíže než ži-
votu, a já vděčně vyznávám, že 
jen Boží milostí jsem mohl přežít 
zkoušky v koncentračních tá-
borech. Šlo však přitom i o víc,
ne jen přežít utrpení, nýbrž 

i prožít jistotu, že ani v nejtěž-
ších zkouškách nejsme opuště-
ni. Právě ve chvílích, kdy jsem 
– za tyfové epidemie v Dachau – 
byl se svými silami na dně, jsem 
pochopil, co to znamená, že 
i „má pomoc je od Hospodina“ 
(Ž 121,2) … V síle této jistoty 
jsem mohl obstát a tato jisto-
ta určuje všechno mé úsilí až 
podnes. Bůh si mne zachoval, 
jemu chci sloužit, pokud mi 
dává možnost.

Z díla profesora 
*�+�,�-
�.�����
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Biblická společnost v Běloruské 
republice (�������	
��������
�
�� ��������	�� ��������), jak zní 
ofi ciální název, byla založena 
v lednu 1992. Zakladateli spo-
lečnosti jsou křesťané různých 
vyznání: pravoslavní, římští ka-

tolíci, řečtí katolíci, evangeličtí 
křesťané, baptisté a adventisté 
sedmého dne. Nejvyšší orgán 
společnosti – generální konfe-
rence – volí ze zástupců jednot-
livých denominací členy vedení 
představenstva. 

Biblická společnost v Bělorus-
ké republice (BSBR) je význam-
ným centrem šíření Biblí a další 
křesťanské literatury v zemi. 
Během své existence Biblická 
společnost rozšířila více než 
1,2 milionu knih s náboženskou 
tematikou. Katalog BSBR zahr-
nuje více než 70 titulů knih, au-
dio knih a dalších materiálů.

BSBR se podílí na překladu 
Bible do běloruštiny, aktivně 
spolupracuje s církvemi různých 
denominací a s kulturními, vzdě-
lávacími a charitativními organi-
zacemi, které působí v Bělorus-
ku. BSBR také spolupracuje se 
sdělovacími prostředky na pořa-
dech s křesťanským zaměřením. 
Kromě běloruštiny vydává BSBR 
Písmo také v ruštině.

BSBR je spolu s dalšími národ-
ními biblickými společnostmi čle-
nem celosvětové organizace Spo-
jené biblické společnosti (United 
Bible Societies – UBS), jejíž členo-
vé působí ve více než 200 zemích.

/("��(�!(�'��
����$��1���������
Aktuální projekt Běloruské 

biblické společnosti má poskyt-

nout duchovní po-
moc a přinášet naději těm, kteří 
byli postiženi během událostí 
po posledních prezidentských 
volbách v Bělorusku.

Cíle projektu
Tento velmi naléhavý projekt 

vznikl v reakci na politickou krizi 
v zemi. Běloruská biblická spo-
lečnosti si klade za cíl především 
poskytnout duchovní a materiál-
ní podporu těm, kteří byli zasa-
ženi reakcí bezpečnostních slo-
žek při nepokojích po posledních 
prezidentských volbách. Bělorus-
ká vláda dlouhodobě neplní me-
zinárodní standardy v oblasti lid-
ských práv a po prezidentských 
volbách šokovala svět brutálními 
útoky příslušníků policejních sil 
na občanská shromáždění. Mno-
ho protestujících bylo svévolně 
zadrženo, bito a ponižováno.

BSBR odhaduje, že může 
oslovit až 10 tisíc lidí, kterým 
přinese poselství naděje z Bible. 
Za klíčový verš celého projek-
tu byl vybrán text z Danielova 
proroctví:  On mění časy i doby, 
krále sesazuje, krále ustanovuje. 
(Da 2,21)

Modleme se za to, aby Bělo-
ruská biblická společnost měla 
příležitost sloužit občanům Bělo-
ruska v těchto nejistých dobách 
a přinášet do jejich srdcí naději 
a mír. Modleme se za propuštění 
osob svévolně zadržovaných i za 
jejich rodiny.
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Běloruská i česká biblistika 

mají kus společné historie, která 
sahá do 16. století. První bělorus-
ká kniha – překlad Bible – byla 
vytištěna v Praze doktorem Fran-
tiškem Skorinou (Francyskem 
Skarynou) v roce 1517. Skorinovo 
pražské působení připomíná pa-
mětní deska v Klementinu a po-
mník na Hradčanech.

František Skorina byl bělorus-
ký lékař, překladatel a vydavatel 
Bible i zahradník na pražském 
dvoře císaře Ferdinanda I. Narodil 
se před rokem 1490 v Polocku na 
území tehdejšího Litevského vel-
koknížectví (jehož součástí bylo 
dnešní Bělorusko). Několik dese-
tiletí svého života strávil v Praze. 
Zde také okolo roku 1551 zemřel.

f���'��������� �����������
�

František Skorina během své-
ho pobytu v Praze přeložil do cír-
kevněslovanského jazyka (litur-
gický a literární jazyk používaný 
pravoslavnými a řeckokatolický-
mi církvemi) třiadvacet starozá-
konních knih Bible. Překlad byl 
vydáván postupně v letech 1517 až 
1519. Jedná se o významnou kniž-
ní památku jak pro Bělorusy, tak 
i pro Litevce, Ukrajince a Čechy. 

Skorinova Bible se někdy na-
zývá pražská (vzhledem k místu 
vydání), nebo  ruténská – Skori-
na totiž v předmluvách k jednot-
livým knihám Starého zákona 
používal ruténštinu, tedy jazyk 
tehdejších Ruténů, předků sou-
dobých Bělorusů a Ukrajinců. 
Tento jazyk měl na území Litev-
ského velkoknížectví postavení 
spisovného jazyka.

Skorina se svým dílem snažil 

zpřístupnit biblické texty méně 
vzdělaným čtenářům východní 
Evropy. Významné místo zaujímá 
Skorinova Bible také v dějinách 
překladu a vydávání Písma. Do 
té doby byla Bible tiskem vydána 
pouze latinsky, německy a česky. 
Oceňována je také pro svou gra-
fickou podobu, která se vyznačuje 
bohatými kresbami, ozdobnými 
iniciálami, lištami, vinětami apod.  
Skorinův překlad biblického tex-
tu je považován za počátek bělo-
ruského písemnictví a sám Skori-
na právem patří mezi zakladatele 
běloruské kultury.

Po Františkovi Skorinovi byla 
pojmenována jedna z hlavních 
tříd v Minsku. Není bez zajíma-
vosti, že ji současný běloruský 
prezident Alexandr Lukašenko 
nechal v roce 2005 přejmenovat 
na Prospekt nezávislosti.
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Krátce z historie 
Libanonské biblické 
společnosti
Libanonská biblická společ-

nost (LBS) vznikla v roce 1950. 
V roce 1983 se stala přidruže-
ným členem Spojených biblic-
kých společností (UBS) a od 
roku 1996 je řádným členem. 
Libanonská biblická společnost 
může čerpat z bohatého dědic-
tví biblické tradice východního 
křesťanství. 

V nábožensky a národnostně 
pestré libanonské společnosti 
působí zdejší biblická společnost 
jako ekumenická organizace, je-
jímž posláním je šířit poselství  
a kulturu Písma všem genera-
cím. LBS je aktivním partnerem 
většiny církví, náboženských 
společností a dalších nezisko-
vých organizací, které v Liba-
nonu působí. Programy Liba-
nonské biblické společnosti se 
vždy soustředily především na 

Bibli a její životodárné posel-
ství naděje, spravedlnosti, lásky  
a usmíření. Tím, že LBS ctí toto 
historické zaměření na Písmo, je 
schopna sjednocovat křesťany  
z různých denominací. Mezi vý-
znamné počiny minulých let pa-
třilo dokončení překladu Nové-
ho zákona do moderní arabštiny 
(Good News Arabic). Do té doby 
byly rozšířené pouze dva starší 
překlady – překlad Van Dyckův  
a Al-Boustaniho (1865) a Jezuit-
ský překlad (1880). Libanonská 
biblická společnost se také po-
dílí na šíření Písma v Iráku. 

:;�
��������$�<�3
Výbuch zastihl Libanon ve 

složitém období hospodářské 
recese, politických nepokojů  
a vzrůstajícího počtu nakaže-
ných nemocí COVID-19. Detona-
cí bylo postiženo okolo 90 tisíc 
domácností, některé rodiny při-
šly doslova o všechno. K výbu-
chu v bejrútském přístavu došlo 
až po 18. hodině, kdy většina za-
městnanců tamních firem ode-

Libanon
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šla domů, jinak by o život přišlo 
mnohonásobně více lidí.

Bejrútský přístav se nachází 
v oblasti tzv. „zelené linie“, kte-
rá v době občanské války dělila 
Bejrút na křesťanskou a mus-
limskou část. K přístavu přilé-
hající čtvrť je obývaná převážně 
křesťany, mísí se zde maronité, 
pravoslavní i protestanti, ale 
také křesťané arménského  
a syrského původu. Mnoho 
zdejších kostelů patří k historic-
ky cenným památkám.
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Nová krize znamená nová 

traumata, nová zranění mno-
ha duší. Přichází pocit viny  
z toho, že „já“ jsem přežil, zatím-
co sousedé zahynuli. Mnozí trpí 
strachem, že se podobně ničivý 
výbuch může kdykoliv zopako-
vat. Lidé se cítí být velmi zrani-

telní. Křesťané v Libanonu jsou 
pod velkým tlakem a řada z nich 
uvažuje o odchodu ze země.  
Z tohoto důvodu zorganizovali 
pracovníci LBS projekt „Obnov-
te svůj dům s pomocí Božího 
slova“, který má přinést naději 
postiženým křesťanským rodi-
nám. Hlavním mottem je verš  
z Izajášova proroctví: Co bylo 
z cihel, spadlo, vystavíme to  
z kvádrů; smokvoně byly vyká-
ceny, nahradíme je cedry. (Iz 9,9)

Záměrem první části projektu 
je co nejdříve opravit poničené 
sídlo LBS a knihkupectví, aby 
opět mohly co nejdříve sloužit 
libanonským křesťanům. Knih-
kupectví je vzdálené asi kilometr 
od epicentra výbuchu, zatímco 
kanceláře biblické společnosti 
leží zhruba 5 kilometrů od místa 
exploze. Přestože jsou obě místa 
dobře chráněná okolními domy, 
tlaková vlna rozbila u obou bu-
dov okna, vyrazila dveře z pantů 
a samozřejmě zničila všechny 
knihy, vybavení kanceláří apod. 
Škoda je značná, ale samotné 

budovy naštěstí výbuch nepo-
škodil a nikdo z pracovníků LBS 
nepřišel o život. Rekonstrukce 
úspěšně postupuje, problémem 
však začíná být nedostatek zboží 
a rychle rostoucí ceny.

Druhá část projektu si klade 
za cíl přinést duchovní podporu 
přibližně deseti tisícům rodin, 
jejichž domovy byly částečně 
nebo úplně zničeny. Takto po-
stiženým rodinám chce LBS 
poskytnou zdarma Bible. Na 
distribuci Biblí do domácností 
spolupracuje LBS s místními 
církvemi a humanitárními orga-
nizacemi.

Modleme se společně za 
všechny oběti výbuchu a jejich 
rodiny. Modleme se za ty, kdo 
při této tragické události přišli 
o všechen majetek. Modleme se 
za všechny, kteří se snaží svým 
bližním pomoci a ulehčit jim  
v jejich složité situaci.
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Tehdejší ředitel České biblické 
společnosti Jiří Lukl se vrátil 
ze zahraniční cesty a hned nám 
s nadšením vyprávěl, jak v ně-
kterých zemích biblické spo-
lečnosti organizují celonárodní 
opisování Bible. „Rozhodl jsem 
se, že uspořádáme tento pro-
jekt i u nás,“ prohlásil tónem, 
kterému se nedalo odporovat. 
Musím přiznat, že jsme si neby-
li jisti, jak bude takováto akce 
v našem kulturním prostředí 
přijata. S vírou jsme se ale pus-
tili do příprav. Nechali jsme 
natisknout speciální archy na 
opisování biblického textu i na
jména a adresy těch, kteří se 
do projektu zapojí. Rozeslali 
jsme dopisy do všech křesťan-
ských sborů a farností s výzvou 
k účasti na tomto projektu.

Zpočátku byly reakce váha-
vé, organizátoři neměli před-
stavu, kolik lidí se do opisování 
zapojí. Také my v České biblic-
ké společnosti jsme měli oba-
vy, jestli nebudeme muset část 
Bible ve volném čase opisovat 
sami. Propagaci pomohlo slav-
nostní zahájení projektu v Ka-
rolinu za přítomnosti význam-
ných osobností a médií. Dalším 
impulzem pak byla skutečnost, 
že prvním pisatelem se stal teh-

dejší prezident Václav Havel. 
O akci informovala téměř 
všechna média: vyšly stovky 
článků v novinách a poskyto-
vali jsme rozhovory rozhlaso-
vým i televizním stanicím. Lidé 
poznali, že se jedná o velkou, 
seriózní akci, a rozhodli se 
do ní zapojit. Výsledek před-
čil naše očekávání: zájem byl 
tak veliký, že jsme nakonec 
opsali Bible dvě! Poprvé celou 
Bibli včetně deuterokanonic-
kých knih a podruhé Starý 
a Nový zákon.

Na mnoha místech akce 
probíhala  v ekumenické spo-
lupráci. V některých městech 
uspořádali slavnostní zaháje-
ní podobné tomu úvodnímu 
v Karolinu za přítomnosti vý-
znamných osobností regionu. 
Vlastní opisování biblických 
veršů pak probíhalo nejen 
v církevních budovách, ale také 
v knihovnách, muzeích, ško-
lách, městských úřadech nebo 
na náměstích. Přicházeli lidé 
věřící i nevěřící, muži, ženy, 
mladí i staří. Bible je kniha, kte-
rá má co říct každému.

Po skončení akce jsme 
všechny popsané archy seřadili 
a nechali svázat do svazků po-
dle Kralické šestidílky. Dodnes 

jsou k vidění v prodejně Domu 
Bible. Svazek se jmény pisate-
lů ručně psané Bible je uložen 
v trezoru České biblické společ-
nosti.

Ruční opisování Bible se sta-
lo minulostí, na kterou i po dva-
ceti letech rádi vzpomínáme. 
Zvěst Písma svatého však zůstá-
vá stále aktuální. Česká biblická 
společnost každoročně tiskne 
a rozšiřuje tisíce Biblí, Nových 
zákonů nebo kratších částí Pís-
ma. Naplňují se tak slova apo-
štola Petra: Uschne tráva, květ 
opadne, ale slovo Hospodinovo 
zůstává na věky. (1Pt 1,24)
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� MODLITBAMI Modlete se za klid a mír v zemích, kde se válčí 
nebo kde není náboženská svoboda. Modlete se za křesťanské sbory 
a farnosti, za křesťanské rodiny i jednotlivce v těchto zemích. Modle-
te se za pracovníky biblických společností a za jejich úsilí šířit Písmo 
svaté. Modlete se za překladatele Bible do domorodých jazyků.
� FINANČNÍM DAREM I malý příspěvek pomůže. Může se stát kap-
kou, ze které se stane řeka a nakonec i moře. Pomocí variabilního sym-
bolu sami určujete, na jaký účel bude Váš dar použit.

Své příspěvky můžete zasílat na účet ČSOB: 129876273/0300
Variabilní symbol označuje účel daru:
�  6930 = příspěvek na podporu projektů ČBS
�  9999 = Dny Bible
�  3321 = členský příspěvek člena ČBS na rok 2021
�  2222 = příspěvek člena klubu Bible každý měsíc
Specifi cký symbol identifi kuje dárce. Jedná se o evidenční číslo 
dárce, které se uvádí u adresy vlevo. Noví dárci specifi cký symbol 
nevyplňují.
Konstantní symbol: 0308

;�<��"��!�����W������!�Y=���(������<�"����!-
Svůj dar můžete uplatnit jako odčitatelnou položku ve svém daňovém 
přiznání. V případě zájmu si u nás vyžádejte potvrzení o darech pro 
fi nanční úřad. Potvrzení Vám pošleme poštou v druhé polovině ledna.


