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ObsahÚvodní slovo
Vážení přátelé 
České biblické společnosti, 
dvakrát do roka Vám posíláme Zpravo-
daj s informacemi o činnosti biblických 
společností a jejich misijních projektech. 
V jarním Zpravodaji se zaměřujeme na do-
mácí projekty, zatímco na podzim, v rámci 
tzv. Dnů Bible, představujeme práci bib-
lických společností v zahraničí. Současně 
dáváme příležitost všem, kterým leží na 
srdci biblické dílo, podpořit překlady a ší-

ření Písma svatého modlitbami a fi nančními dary.
Na zahraniční projekty přispíváme prostřednictvím Spo-

jených biblických společností. Tato celosvětová centrála se 
sídlem v Anglii sdružuje téměř 200 národních biblických spo-
lečností a má nejlepší přehled o tom, kde jsou největší potře-
by – a právě tam směřuje fi nanční prostředky od takových 
dárců, jako jste Vy. Každý rok vybíráme peníze na podporu 
biblického díla v některé z chudých zemí. Vloni jsme podpoři-
li překladatelské projekty ve dvou afrických zemích: v Ugan-
dě a Angole. Mám radost z toho, že díky darům jednotlivců, 
sborů a farností jsme prostřednictvím Spojených biblických 
společností podpořili překlady Bible v těchto zemích částkou 
1 878 027 Kč. Kéž Bůh odmění každého, kdo k tomuto výsled-
ku přispěl svým darem! Děkujeme!

Někteří naši dárci nám píší, že by rádi přispěli k šíření 
Písma svatého nejen v dalekých zemích, ale také u nás. Ve 
srovnání s některými africkými zeměmi jsme sice relativně 
bohatou zemí, ale přesto (nebo právě proto) většina obyva-
tel České republiky Bibli nezná. Vážíme si úsilí křesťanských 
církví a organizací zpřístupnit Boží slovo našim spoluobča-
nům a rádi je podle našich možností podporujeme. Díky obě-
tavosti našich dárců můžeme za zvýhodněnou cenu každo-
ročně poskytnout tisíce Biblí, Nových zákonů a částí Písma 
pro misijní účely. V tomto jarním Zpravodaji, který se Vám 
dostává do rukou, se dočtete o některých domácích projek-
tech, které jsme podpořili v loňském roce.

Pokud byste chtěli dostávat zprávy o činnosti biblických 
společností častěji, můžete se přihlásit do „klubu“ Bible každý 
měsíc (BKM). Členové tohoto „klubu“ od nás dostávají zprávy 
o biblickém díle častěji, zpravidla jednou za dva měsíce. Stačí, 
když nám sdělíte telefonicky nebo dopisem, že o to máte zá-
jem, a my Vaši adresu přidáme do seznamu členů BKM.

Na závěr chci zdůraznit, že si velice ceníme Vaší obětavosti, 
se kterou podporujete biblické dílo. Jsme moc rádi, že díky 
takovým dárcům, jako jste Vy, můžeme už po mnoho let na-
pomáhat vzniku překladů Bible do dalších a dalších jazyků, 
šíření Písma svatého v chudých oblastech světa a také misij-
nímu úsilí v naší zemi.

S díky za Vaši přízeň
Mgr. Pavel Novák, ředitel České biblické společnosti

Členům ČBS oznamujeme, 
že v úterý 3. května 2016 
v 10:00 hodin se bude 
konat výroční Valné shro-
máždění v kostele U Jáko-
bova žebříku, U Školské 
zahrady 1, 182 00 Praha 8 
- Kobylisy. Všichni členové 
ČBS jsou srdečně zváni.
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Hlas zvonů 
nad závějemi dozněl…
Když v neděli na svátek Křtu 
Páně před polednem skončila 
pravidelná bohoslužba, mnozí 
návštěvníci peruckého kostela 
sv. Petra a Pavla zůstali navzdory 
citelné zimě na svých místech. 
A někteří další ještě do lavic 
usedli. S koncem vánoční doby 
totiž také končila další výstava, 
kterou Spolek na záchranu kos-
tela v tomto období pravidelně 
pořádá. 

Nesla tentokrát název Hlas 
zvonů táhne nad závějí. Prav-
da, závěje kolem chrámu nebyly 
stejně jako při jejím zahájení na 
konci listopadu, ale cestu ke kos-
telu bylo potřeba ve sněhu přece 
jen promést… Pro svou odměnu 
za vyrobený zvoneček si totiž 
přišli i docela malí špunti.

Po celou adventní a vánoční 
dobu návštěvníci kostela při-
dělovali body vystaveným zvo-
nům a zvonečkům. Pastorační 
asistentka Mgr. Pavla Čandr-
lová pečlivě schraňovala hla-
sovací lístky a v sobotu večer 

sečetla všechny získané body. 
A čí výrobky nejvíce zaujaly? 
V první kategorii dětí do pěti let 
získal nejvíce bodů Jiřík Lanc, 
na druhém místě byla Johanka 
Vnoučková a na třetím Petruška 
Liebscherová. Mezi dětmi šesti- 
až desetiletými obsadila první 
místo Anežka Vnoučková, druhé 
a třetí Zuzanka Tichá. Králov-
nou třetí kategorie (děti od je-
denácti do patnácti let) se stala 
se svými zvonečky Katka Ma-
toušková. Ve skupině dospělých 
autorů se nejvíce líbily zvonečky 
paní doktorky Jany Ročárko-
vé, druhou příčku návštěvníci 
přiřkli paní Vlastě Vaškové a tře-
tí paní Marcele Bubílkové.

Rozdávání odměn tím ovšem 
zdaleka neskončilo. Díky našim 
sponzorům jsme mohli i letos 
odměnit všechny, kdo vyrobi-
li a přinesli svůj zvoneček na 
výstavu, kdo svým nápadem, 
šikovností a věnovaným časem 
přispěli k tomu, že náš chátra-
jící kostel působil o Vánocích 

mnohem veseleji a přívětivěji. 
Krásné ceny pro děti i dospělé 
nám už podruhé věnovala Česká 
biblická společnost, kvalitními 
knihami zejména pro dospě-
lé nám přispělo vydavatelství 
Leda. Oběma patří veliký dík za 
upřímnou radost dětí i dospě-
lých.
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Knihy pro Spolek na záchranu kostela
Když se Dana Pletichová jménem Spolku na záchranu kostela v Peruci obrátila na vedou-
cí našeho obchodního oddělení Martu Pumrovou s prosbou o knihy, následovala kladná 
reakce. Rádi jsme podpořili úsilí místních věřících o obnovu jejich zchátralého kostela. 
Také nás potěšila zpráva, kterou jsme dostali po skončení akce:
Milá paní Pumrová,
znovu Vás zdravím a jménem 
Spolku na záchranu kostela dě-
kuji České biblické společnosti 
a zejména Vám, která jste 
všechno zprostředkovala, za 
tak velikou zásilku nádherných 
a cenných knih věnovaných do 
naší soutěže.

Díky Vám jsme mohli odmě-
nit všechny děti i dospělé, kteří 
v listopadu vyrobili zvoneček 
a před začátkem adventu ho 

přinesli do kostela, případně na 
faru. Způsobili jste mnoho ra-
dosti. A nejen to. Lidé, kteří do 
kostela, zejména do toho, který 
zoufale volá po opravě, přijdou 
jen občas a při mimořádné pří-
ležitosti, většinou očekávají, že 
se po nich bude chtít příspěvek 
právě na tu opravu. Teď to bylo 
jinak. Oni sami nebo jejich děti 
něco dostali. A ne maličkost 
v podobě letáčku či záložky, ale 
krásnou hodnotnou knihu. Tedy 

vedle radosti i velké překvapení. 
To je „přidaná hodnota“ vašeho 
daru.

Přikládám Vám článek, který 
jsme dali do regionálního tisku 
a do měsíčníku farnosti Zlonice, 
jíž jsme součástí. Také několik 
fotografi í z výstavy.

Ještě jednou Vám velice dě-
kuji a věřím, že Vaše láska 
a ochota se Vám mnohonásobně 
vrátí.

Dana Pletichová

A kde budou perucké 
zvonky zvonit dál? 
Výrobky, které jejich 
autoři chtějí věnovat 
na dobrou věc, budou 
předány dobročin-
nému obchodu Bona 
fi de a výtěžek z nich 
připadne litoměřické-
mu Hospicu sv. Ště-
pána.

Hlas zvonů 
nad závějemi dozněl…
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22 let soutěže Bible a my
Základní škola M. Kudeříkové 
ve Strážnici již tradičně vyhla-
šuje celostátní soutěž v bib-
lických znalostech žáků a stu-
dentů základních a středních 
škol pod názvem Bible a my. Ve 
školním roce 2014/2015 probě-
hl již její 22. ročník. Hlavní cíle 
soutěže se od jejího počátku ve 
školním roce 1993/1994 nezmě-
nily. Soutěž umožňuje rozvíjet 
vědomosti, dovednosti a posto-
je mladé generace v duchu bib-
lické tradice a současně umož-
ňuje navazování a udržování 
neformálních kontaktů mezi 
školami, pedagogy a dětmi růz-
ných konfesí i bezkonfesijních. 

Z původního hodonínského 
regionu se soutěž postupně roz-
šířila až na celostátní úroveň. 
V 22. ročníku proběhla ve dva-
ceti okresech a zúčastnilo se jí 
téměř šest tisíc žáků a studentů 
z bezmála dvou set základních 
a středních škol, což je nejvíc 
v její dosavadní historii. Za dva-
advacet let trvání se odhaduje, 
že se do soutěže zapojilo asi 
50 000 účastníků. Organizace 
této soutěže se v průběhu více 
než dvaceti let postupně měni-
la, od roku 2008 se s drobnými 
změnami ustálila do dnešní po-
doby. Bible a my je organizová-
na jako soutěž jednotlivců ze zá-
kladních a středních škol z celé 
České republiky, a to ve čtyřech 
kategoriích: I. (pro 4. a 5. třídy), 
II. (pro 6. a 7. třídy), III. (pro 8. 
a 9. třídy) a IV. (pro střední ško-
ly); a ve třech kolech: školní kola 
jsou na jednotlivých školách, 
v případě účasti více škol 
z okresu se  organizuje okresní 
kolo, z něhož postupují dva nej-
lepší účastníci do kola celostát-
ního. 

Většina otázek v daném 
ročníku a kategorii zpravidla 
souvisí se zadaným tématem. 
Pro školní rok 2014/2015 byla 
zvolena tato témata od nejnižší 

kategorie: Mojžíš; Maria, matka 
Ježíšova; Josef Egyptský; lis-
ty apoštola Pavla kromě listů 
Římanům a Židům. Otázky při-
pravoval tým pedagogů, který 
koordinoval Jiří Hrabovský, 
jenž otázky konzultoval se zá-
stupci České biblické společ-
nosti a Cyrilometodějské teolo-
gické fakulty v Olomouci, kteří 
v tomto směru se soutěží dlou-
hodobě spolupracují.

Celostátní kolo 22. ročníku 
se uskutečnilo ve středu 18. 
března 2015 v jihomoravských 
Hustopečích. Do hustopečské-
ho fi nále přijelo 137 nejlepších 
soutěžících, kteří postoupili ze 
školních kol konaných v dva-
ceti českých nebo moravských 
okresech (Blansko, Brno, Břec-
lav, Hodonín, Hradec Králové, 
Kroměříž, Litoměřice, Nový Ji-
čín, Olomouc, Opava, Ostrava, 
Prostějov, Přerov, Teplice, Tře-
bíč, Uherské Hradiště, Vsetín, 
Vyškov, Zlín a Znojmo). 

Zázemí jim poskytl Spole-
čenský dům v Hustopečích 
a místní komunita křesťanů. 
Soutěž tvořil test a fi nále. Na 
základě výsledků testů bylo 
stanoveno pořadí soutěžících 
a do veřejného fi nále postoupi-
lo v každé kategorii pouze šest 
nejúspěšnějších řešitelů testů. 
Ve veřejném fi nále před všemi 
přítomnými kladl vždy jeden 

z členů poroty fi nalistům otáz-
ky, které se průběžně vyhodno-
covaly, a na základě správnosti 
odpovědí bylo stanoveno defi -
nitivní pořadí na prvních šesti 
místech. Každý z fi nalistů obdr-
žel diplom s vyznačeným umís-
těním a věcný dar.  

Zahájení a závěrečné vystou-
pení proběhly ve slavnostním 
duchu na pódiu v hlavním sále 
Společenského domu v Husto-
pečích, pro testy bylo otevřeno 
přísálí s připravenými stoly. 
Účastníky soutěže na úvod po-
zdravila starostka Hustopečí 
paní Hana Potměšilová a zá-
stupci místních křesťanských 
církví: duchovní českobratrské 
církve evangelické Kateřina 
Rybáriková, pastor apoštolské 
církve Karel Fridrich a řím-
skokatolický kněz Pavel Kafk a. 
Finálové kolo bylo také příleži-
tostí, jak neformálně předsta-
vit město Hustopeče a okolí 
i žákům a studentům z jiných 
koutů republiky.

Vítězové v jednotlivých 
kategoriích: 
v I. kategorii Vít Martínek 

(ZŠ Dolní Bojanovice); ve II. 
kategorii Julie Šislerová (Kato-
lické gymnázium Třebíč); ve III. 
kategorii Adam Čižmář (Cyrilo-
metodějské gymnázium v Pro-
stějově) a ve IV. kategorii Jan 
Kříž (Gymnázium Moravské

1 / 2016
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Budějovice). Mezi školami ve 
fi nále ústředního kola měly 
nejvíce zástupců (po dvou): 
ZŠ Sion v Hradci Králové, ZŠ 
v Dolních Bojanovicích na Ho-
donínsku a Gymnázium v Mo-
ravských Budějovicích.  Z okre-
sů se nejlépe umístili soutěží-

22 let soutěže Bible a my
cí z Hodonínska, Znojemska, 
Břeclavska a Novojičínska, kte-
ří mezi 24 fi nalisty měli vždy 
po třech účastnících a obsadili 
tak dohromady polovinu všech 
fi nálových míst. Zbylá místa si 
rozdělili žáci a studenti z dal-
ších devíti okresů.

Velký dík za podporu a pomoc 
patří mnoha dobrovolníkům 
a také České biblické společnos-
ti, která opět poskytla převáž-
nou většinu věcných darů ve 
formě knih určených na ceny 
pro nejlepší znalce Bible.

Petr Tomeček, organizátor

Bible hrou
Možná jste si někdy říkali, že si 
chcete prověřit, co si z Bible pa-
matujete. Nebo povzbudit děti, 
aby z ní něco poznaly. Možná ve 
své nedělce, biblickém kroužku 
či třídě hledáte vhodnou vzdělá-
vací aktivitu. Je-li tomu tak, pak 
právě pro vás je tu web Bible-
hrou.cz. Můžete na něm pozná-
vat Bibli, ale jak název napovídá, 
zároveň si u toho tak trochu 
hrát.

Na webu naleznete přede-
vším kvízy k různým biblickým 
příběhům, postavám nebo té-
matům (Apoštol Pavel, Ježíšo-
vi učedníci, Ženy v Bibli). Jsou 
zde také kvízy všeobecné nebo 
průřezové (Co víš o Bibli? První 
Mojžíšova, Jednoduchý novozá-
konní kvíz). V kvízu bývá 15 – 20 
otázek, kde si můžete vybrat 
z několika odpovědí. Zpravidla 
se vám hned ukáže, jestli jste 
odpověděli správně, nebo může-
te zkusit odpovědět znovu. Ně-
které kvízy své otázky vybírají 

z širší databáze, takže v nich 
jsou pokaždé jiné otázky. 

Nejsou zde ale pouze kvízy. 
K nejvyužívanějším aktivitám 
na webu patří hry. Třeba zná-
má „Šibenice“, ve které hádáte 
jména biblických postav, míst 
či biblických knih. Můžete si za-
hrát biblického „Milionáře.“ Za 
každou správně zodpovězenou 
otázku postupujete k vrcholu, 
ale těsně pod ním můžete všech-
no ztratit (nechybí nápověď 
publika či 50 na 50). Baví-li vás 
více „Žížaly a žebříky“, můžete 
si zahrát i ty. Všechny tyto hry 
jsou založeny na biblických kví-
zových otázkách, které jsou po-
každé nově vybírány z databáze, 
takže jsou při každé hře jiné. To 
platí i o křížovkách, které na 
webu také naleznete. A ještě do-
plňovačky, seřazovačky a další.

V loňském roce probíhaly na 
webu biblehrou.cz pravidelné 
měsíční soutěže. Česká biblická 
společnost projekt podpořila 

a věnovala do soutěže knihy. 
Nejúspěšnější luštitelé mohli 
vyhrát knihy Rodinná encyk-
lopedie Bible, Biblická sudoku, 
Světem Bible a další. 

Aktivity si můžete hrát jak 
sami doma, tak kdekoli jinde 
s přístupem k internetu. Dají se 
dobře použít i ve skupině, tře-
ba ve třídě či klubovně. Třeba 
s dataprojektorem promítat na 
zeď a hádat správné odpovědi. 
Každý kvíz má své hodnocení, 
často i žebříček nejlepších lušti-
telů, takže soutěživosti se meze 
nekladou. Aby člověk mohl akti-
vity na webu používat, musí se 
nejprve zaregistrovat. Registra-
ce však zabere jen pár okamži-
ků. Web je vytvořen ve výuko-
vém systému Moodle, se kterým 
mnozí pracují ve školách a znají 
jeho možnosti.

Až budete příště brouzdat po 
internetu, zastavte se také na 
www.biblehrou.cz!

Martin Fér

1 / 2016
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Představujeme nového předsedu 
Vězeňské duchovenské péče

Vězeňská duchovenská péče 
sdružuje duchovní – dobrovolní-
ky, z nichž se případně rekrutují 
profesionální kaplani Vězeňské 
duchovní služby (VDS) ČR. Pavel 
Zvolánek již působil jako dobro-
volník VDP i jako kaplan VDS. 
Začínal před 21 lety a v organi-
zaci Vězeňské duchovenské péče 
patří k zakládajícím členům. 
Funkce předsedy VDP je na plný 
úvazek a zahrnuje starost o to, 
aby měli duchovní sloužící věz-

ňům v církvích i věznicích vhod-
né podmínky a vzdělání, dále 
jednání se všemi zúčastněnými 
církvemi, vedením věznic, Vě-
zeňské služby ČR a s dalšími in-
stitucemi. „Úkolem dobrovolníků 
a kaplanů je rozsévat dobrou 
Boží setbu, přinášet ji i do těch 
nejtemnějších míst, jako jsou 
věznice, protože i zde má Pán 
Bůh svoji úrodu, svoji dobrou 
úrodu. Není na nás, abychom 
posuzovali, co je plevel a co pše-

nice. Neumíme to posoudit dobře. 
Naším úkolem je pěstovat a šířit 
Boží laskavost, radost a oprav-
dovost, které do nás Bůh zasévá,“ 
řekl Zvolánek při svém zvolení 
v březnu 2015. 

Sám se rozhodl o půl roku 
později přijmout na částečný 
úvazek práci kaplana ve Valdi-
cích. „Do Valdic jezdím každé 
úterý. Bezprostřední kontakt 
s odsouzenými mi pomáhá 
při práci předsedy Vězeňské 

Tyto fotografi e jsou z roku 2008, 
kdy se předávaly na Generálním 
ředitelství Vězeňské služby tzv. 
Kapelní Bible, které se postupně 
dostaly do všech věznic, kde jsou 
kaple. Zde se jednalo o symbo-
lickou záležitost za přítomnosti 
tehdejšího GŘ VS pana Kuly. 
Prostředky na vytištění VDP 
získala od podnikatele, který chtěl 
tuto aktivitu podpořit. V témže 
roce byly vytištěny i NZ v počtu 
4000 ks. 

Novým předsedou Vězeňské duchovenské péče (VDP), organizace sdružující du-
chovní všech církví v ČR navštěvující odsouzené ve věznicích a lidi propuštěné 
z vězení, byl před rokem zvolen kazatel Církve adventistů sedmého dne Pavel 
Zvolánek. Vystřídal tak Renatu Balcarovou ze stejné církve, která tuto funkci 
vykonávala 16 let, tedy 4 volební období. Pavel Zvolánek je kaplanem v jedné 
z nejpřísněji střežených věznic, ve Valdicích.
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Představujeme nového předsedu 
Vězeňské duchovenské péče

duchovenské péče s ostatní-
mi dobrovolníky. Více kolegům 
a problematice jejich zaměstnání 
rozumím, můžeme se v naší služ-
bě povzbuzovat a navzájem  sdí-
let své zkušenosti. Je pro mě sa-
mozřejmě velkým přínosem, když 
mám v práci možnost být nejen 
teoretikem, který pozoruje dění 
jen zpovzdálí či prostřednictvím 
druhých. Jsem rád, že sám mohu 
být užitečný i v přímém kontaktu 
s odsouzenými,“ uvedl Pavel Zvo-
lánek.  

Působení a spolupráce všech 
církví při Vězeňské duchovenské 
péči v České republice je unikát-
ní. Nikde v jiných zemích takto 
církve nespolupracují. Každá 
církev si organizuje svoji vlastní 
službu odsouzeným.  

V České republice je celkem 
35 věznic a 2 detenční ústavy 
a v nich dohromady více jak 
20  tisíc odsouzených, kterým 
mnohdy nechybí jen svoboda, 
o kterou vlastní vinou přišli, ale 
často mnohem více touží po mi-
losti a odpuštění. Představme si 
například řidiče autobusu, který 
nějakou svou nedbalostí zavi-
ní smrt mnoha lidí. Jak s tím 
žít dál? Pro takového člověka 
vězení není tím nejhorším tres-
tem. Úkolem křesťanů, kteří se 
rozhodnou navštěvovat vězně-
né, je aktivně tyto lidi vyhledat 

a pomoci jim prožít Boží milost 
a odpuštění s nadějí na nový za-
čátek.

„Je krásné vědět a dál posílat 
do světa zprávu, že Ježíš odpou-
ští každému, kdo jej o to žádá. 
Vzpomeňme na zločince na kří-
ži, který byl ukřižován společně 
s Ježíšem. Byl určitě spravedlivě 
odsouzen za provinění, která ne-
byla malá, když dostal trest smr-
ti. Když však touží po odpuštění, 
Ježíš mu ho navzdory všemu, co 
kdy provedl, dává. Neptá se ho, 
co udělal, ale slibuje mu, že se 
sejdou v Božím království. Z na-
šeho lidského pohledu se může 
zdát Ježíšovo jednání nespra-
vedlivé a určitě nepochopitelné. 
Bůh naštěstí ale jedná jinak než 
člověk. Bůh je totiž láska. Je víc 
než lidské zákony. A já jsem za to 
rád. Nikdo z nás nevíme, kdy bu-
deme tak moc potřebovat slyšet, 
že můj hřích není tak velký, aby 
mi ho Pán Bůh neodpustil. Krás-
ná naděje a nemyslím, že jenom 
pro vězně,“ povzbuzuje předse-
da VDP Zvolánek a dodává: „Já 
osobně si myslím, že není velký 
rozdíl mezi lidmi na svobodě 
a mezi lidmi ve věznicích. Každý 
z nás děláme špatné věci. Vězni 
se provinili proti zákonům naší 
země, jsou nebezpeční svému 
okolí, a tak je dáváme, schová-
váme do ústraní, do věznic a je 

to určitě správné. Pojďme se ale 
podívat na nás samotné. Svojí 
sobeckostí, pýchou, závistí, tou-
hou někoho vlastnit a dalšími 
nepravostmi ubližujeme druhým 
a většina z nás chodí pyšně po 
této zemi, s pocitem vlastního 
uspokojení. To mi připadá snad 
ještě mnohem horší. Říkáme si, 
že jsme nikoho přeci nezabili, že 
jsme lepší. Ale co třeba pomluvy? 
Nepomluvili jsme nikdy nikoho? 
Neurazili jsme nikdy nikoho? Byli 
jsme vždycky ke druhým  laska-
ví a pozorní? Já si tak zcela jistý 
sám sebou rozhodně nejsem. Za 
to se ale nezavírá, že..., takže to 
není tak vidět. Možná jsou vězni 
v určité výhodě, protože si svoje 
viny více uvědomují. Mají také 
dost času přemýšlet. A možná 
jsou právě proto více nakloněni 
slyšet o Božím odpuštění než my 
´spravedliví´, kterým se zdá, že 
odpuštění nepotřebují.“

Pavel Zvolánek se v rám-
ci svého zaměstnání seznámil 
s mužem, který je od roku 1997 
doživotně zavřený za několika-
násobné vraždy. Navždy mu asi 
zůstane označení „orlický vrah“. 
Tento muž přijal před šesti lety 
Boží milost a nechal se dokon-
ce pokřtít. Poslechněme si jeho 
vyznání: „Mým největším přá-
ním je, abych jednou mohl po-
prosit o odpuštění fakt všechny, 

14. 12. 2015 
proběhl na Olša-

nech pietní akt 
u hrobu zaklada-

tele moderního 
vězeňství na úze-

mí našich zemí 
Františka Josefa 

Řezáče. Přítomna 
byla i bývalá 

ministryně, dnes 
poslankyně, prof. 

Helena Válková.
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Představujeme nového předsedu 
Vězeňské duchovenské péče

Vánoční koncert v kapli ve Valdicích v prosinci 2015 se čtením podobenství, která vytiskla ČBS.

Zde jsme již v přítomnosti. 26. březen, volební členská schůze VDP, Renata 
předává štafetu Pavlovi Z. Renata byla u kormidla celých 16 let. Vše proběh-
lo ve střešovickém kostele ČCE.

kterých se dotkla tato tragédie, 
neboť není dne, kdy bych si ne-
uvědomoval všechnu tu bolest, 
kterou jsem způsobil sám, či se 
na ní podílel (ať už vůči svým 
blízkým, či pozůstalým obětí). 
Za to se opravdu modlím nejvíc. 
Vím, že to asi nic nezmění na 
tzv. doživotní nálepce ´orlického 
vraha´, ale rád bych alespoň do-
stal možnost ty lidi přesvědčit, 
že Bůh může i takového člověka, 

jako jsem já, změnit k lepšímu. 
Rád bych udělal ještě spoustu 
dobrých věcí, kterými bych onu 
bolest trochu zmírnil...“

Česká biblická společnost 
spolupracuje s Vězeňskou du-
chovenskou péčí celou řadu let 
a podílí se na vydávání Biblí do 
věznic. Před osmi lety vytiskla 
čtyři tisíce Nových zákonů obsa-
hujících kromě biblického textu 
také praktické rady propuště-

ným a zkušenosti odsouzených, 
kteří ve vězení poznali Pána 
Boha. V tomto roce vytiskne 
tisíc Biblí jako celek, tedy Starý 
i Nový zákon. Bible budou roz-
dělené do věznic podle velikos-
ti a počtu odsouzených. „Moc 
bych si přál, aby biblická posel-
ství přinesla mnohým úlevu od 
bolesti duše, ujištění o Boží lásce 
a nová lepší životní nasměro-
vání,“ vyznává Pavel Zvolánek.
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Celostátní setkání vysokoškoláků 
aneb Studentský Velehrad 2016

Jednou za dva roky se věřící 
studenti z celé republiky sjíž-
dějí na malebné poutní místo 
Velehrad. Akce nazvaná Stu-
dentský Velehrad má již letitou 
tradici, letos – ve dnech od 21. 
do 24. dubna – proběhne již 
její třináctý ročník! Celé se-
tkání bude prolnuto mott em 
„Prostě žij!“ Naskytne se tak 
jedinečná možnost zamyslet 
se nad hodnotami svého života 
a nad svým vztahem k Bohu. 

Účastníci akce se mohou těšit 
na bohatý duchovní program, 
podnětné přednášky, pestrá 
koncertní vystoupení, sportov-
ní aktivity nebo prosté poseze-
ní s přáteli v čajovně. Svými 
přednáškami studenty oboha-
tí řada zajímavých osobností, 
z nichž jmenujme např. soud-
kyni Ústavního soudu paní Ka-
teřinu Šimáčkovou, akademic-
kého sochaře Otmara Olivu, 
spisovatelky Alenu Ježkovou 

a Hanu Pinknerovou. Akci si
připravují sami studenti a mů-
že se uskutečnit jen díky štěd-
ré podpoře mnoha dárců, kteří 
akci podpořili, ať už modlitbou, 
fi nančně či materiálním darem. 
Veliké díky patří České biblic-
ké společnosti, která věnovala 
knihy v celkové hodnotě 11 266 
Kč. Z jejich pestré kolekce jsme 
tak měli šanci každému hostu 
vybrat originální a smysluplný 
dárek.
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Stezka písmáků 2015

Soutěž připravil a organizoval 
Odbor duchovní výchovy Ju-
náka ve spolupráci s Klubem 
Pathfi nder a Církví adventistů 
sedmého dne (CASD). 1. kolo se 
konalo v místě bydliště soutě-
žících a řádně v něm soutěžilo 
v průběhu září a října 119 soutě-
žících. Do fi nále se kvalifi kovalo 
29 soutěžících.

2. kolo soutěže se konalo 
17. listopadu v Praze, tradičně 
v modlitebně CASD na Smí-
chově v Praze 5. Zúčastnilo se 
celkem 20 soutěžících z 20 obcí 
a měst naší vlasti včetně Prahy. 
Soutěžící, děti i mládež, byli jed-
nak z rodin, kde se Bibli věnuje 
trvalá pozornost, dále z pořáda-
jících organizací Klub Pathfi n-
der, Junák a také z církví: Církve 
adventistů sedmého dne, Čes-
kobratrské církve evangelické, 
Evangelické církve metodistic-
ké, Křesťanských společenství 
či Křesťanských sborů a z řím-
skokatolické církve. Na organi-
zaci soutěže se podíleli vedoucí 
i rodiče, resp. rodinní příslušní-
ci, doprovázející děti na 2. kolo. 
Při propagaci soutěže pomáhali 
Klubu Pathfi nder a Junáku ze-
jména Biblická jednota, Bible 
Union Czech Republic, redakce 
týdeníku Kostnické Jiskry a in-

formační sítě církví.
Před zahájením byla dána 

možnost prohlédnout si pěk-
né věcné ceny – knihy, aby byl 
výběr při samotném vyhlašo-
vání výsledků bez váhání. Věc-
né ceny věnují po dlouhá léta 
sponzoři z vydavatelství Návrat 
domů, Advent-Orion, Biblická 
jednota, Česká biblická společ-
nost, Portál a Samuel. Soutěž 
zahájil místopředseda Klubu 
Pathfi nder Roman Buchtel při-
vítáním a modlitbou, úvod za-
rámovala křesťanská píseň za 
doprovodu přizvané hudební 
skupiny KONGRES.

Úvodní svědectví o významu 
Bible pro něho samotného i pro 
čtenáře Písma svatého měl bý-
valý člen Odboru duchovní vý-
chovy Junáka Tomáš Biňovec 
– připomněl, že k Bibli je třeba 
přistupovat nejen ze zvědavos-
ti, nýbrž i se zvídavostí s cílem 
získat moudrost. Vždyť může-
me číst v knize Přísloví v 3. ka-
pitole: „Počátek moudrosti je 
bázeň Hospodinova“; ti, kdo se 
k Bibli „obracejí“, vědí, že nejde 
o strach, ale o úctu, respekt, na-
lezení smyslu života.

Po vysvětlení pravidel a způ-
sobu vyplňování soutěžních 
archů, které provedl garant 

otázek Jiří Zajíc (předseda Od-
boru duchovní výchovy Juná-
ka), proběhlo již vlastní 2. kolo 
soutěže. Soutěžící se tentokrát 
– protože se sešli v „komorním 
počtu“ – mohli rozptýlit po ce-
lém sálu modlitebny a soustře-
děně vyplňovat otázky soutěže. 
Druhé kolo soutěže – fi nále – ří-
dil předseda Klubu Pathfi nder 
David Čančík, který se po celou 
dobu organizace této znalostní 
soutěže věnuje také tvorbě otá-
zek i celkové koncepci a zajiště-
ní soutěže.

Organizátoři děkují všem zú-
častněným spolupracujícím do-
spělým a z pohledu již tak dlou-
ho trvajícího zdaru celé soutěže 
by rádi vyzdvihli také velmi dů-
ležitý přínos všech fi nančních 
příspěvků a neméně podstatný 
význam knižních cen od spon-
zorů této znalostní soutěže!

Zkušenosti z dosavadních 
16 ročníků zdárně ukončených 
běhů soutěže i přes letošní pod-
průměrnou účast dávají dobré 
důvody pro řádnou přípravu 
i 17. ročníku na rok 2016.

David Čančík 
(Klub Pathfi nder), 

Vladislav Jech (Junák)

Budova sboru CASD Praha – Smíchov, kde 
se konalo fi nále soutěže dne 17. 11. 2015.
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BIBLE S DT – MALÝ FORMÁT 
SE ZIPEM A ORIENTAČNÍMI 
VÝŘEZY
Český ekumenický překlad
Vydání včetně deuterokanonických knih 
v plátně se zipem ocení každý, kdo nosí Bibli 
v kabelce, tašce, kufříku nebo batohu. Už se 
nestane, že by se vám stránky Bible poško-
dily. Knihu zkrátka zavřete a zapnete na zip 
jako kufřík nebo tašku. Orientační výřezy 
usnadňují hledání konkrétní biblické knihy. 
Toto vydání zahrnuje nejen veškeré dosa-
vadní revize textu, ale také novou, přehled-
nější grafi ckou úpravu.

Více variant obálky, 
115 × 152 mm, 1392 stran
Katalogová č. 1155 a 1156 mají 
orientační výřezy.

BIBLE S DT – MALÝ FORMÁT 
S MAGNETICKOU KLOPOU
Český ekumenický překlad
Nové vydání Bible v malém formátu s mag-
netickou klopou, která brání poškození 
stránek, zdařile spojuje elegantní vzhled 
s praktičností. Novinkou jsou orientační 
výřezy, které umožňují snadnější vyhledá-
vání jednotlivých knih.
Vydání Českého ekumenického překladu 
včetně deuterokanonických knih v umělé 
kůži s magnetickou klopou ocení každý, 
kdo nosí Bibli v kabelce, tašce, kufříku nebo 
batohu. Toto vydání zahrnuje veškeré do-
savadní revize textu, překladatelské úvody 
k jednotlivým knihám, odkazy na podobná 
místa a přehledné chronologické tabulky 
a mapy.

Měkká vazba, orientační výřezy, 
113 × 149 mm, 1392 stran

Novinkywww.bibleshop.cz
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590 Kč

670 Kč

670 Kč

620 Kč

kat. č.
1155

kat. č. 1116

kat. č. 1117

kat. č.
1156

K dispozici jsou 
i starší vydání 
v oranžovém 
a zeleném 
provedení

670 Kč

kat. č.
1115



BIBLICKÁ PODOBENSTVÍ PRO DĚTI
Bob Hartman & Krisztina Kállai Nagyová
Když Ježíš hovořil v podobenstvích, sbíhali se k němu lidé z širokého okolí. 
Ježíš jim vyprávěl prosté příběhy nejen o sedlácích, pasáčcích, rybářích a hos-
podyňkách, ale i podobenství o slabostech a omylech králů a kněží. V každém 
jeho příběhu však můžeme nalézt skryté poselství o tom, co to znamená 
být součástí Božího království. Příběhy převyprávěné Bobem Hartmanem 
se dobře hodí jak k předčítání dětem, tak i k jejich prvnímu samostatnému 
čtení. Kniha pomůže dospělým i dětem sdílet moudrost i radost, které se 
v jednotlivých podobenstvích skrývají.
Pevná vazba, 220 × 265 mm, 64 stran

VESELÁ BIBLE PRO BYSTRÉ DĚTI
Peter Martin, Len Epstein
Zábavná obrázková kniha s detailními ilustracemi biblických příběhů. Mladí 

čtenáři plní různé úkoly a hledají zajímavé scény a předměty, které jsou umís-

těny na okrajích stránek. Úkoly zdůrazňují hlavní témata biblických příběhů.
Pevná vazba, 210 × 297 mm, 32 stran
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z naší produkce
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298 Kč

298 Kč

226 Kč

kat. č.
1854

kat. č.
1855

kat. č.
1853

BIBLE – HLEDÁM… …UŽ TO MÁM
Julia Stonová & Samantha Meredithová
Leporelo pro nejmenší. Jedenáct biblických příběhů s mnoha zajímavými 
detaily. Na každé dvoustraně je umístěn postranní panel s obrázky zvířátek, 
věcí i postav, které děti hledají v ilustraci příběhu.
Leporelo, pevná vazba, 185 × 185 mm, 24 stran
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ZÁKLADNÍ VERZE
      umělá hnědá kůže 
          s ražbou

1980 Kč

kat. č.
1212

ERZE
dá kůže 

1980 Kč

kat. č.
1212

BIBLE KRALICKÁ je vrcholným překladatelským dílem 16. století a ve svém původním 
vydání (1579–1594) byla i mimořádným dílem knihtiskařským. Teologové jednoty 
bratrské skloubili svou hlubokou zbožnost, odvahu pro nové tlumočení biblické 
zvěsti a vynikající cit pro český jazyk. Při své práci vycházeli z původních tex-
tů a podařilo se jim nově přetlumočit biblickou zvěst do podoby, která ani 
dnes neztrácí na své přímočarosti a jazykovém půvabu. Kralický překlad 
významně ovlivnil nejen českou biblickou teologii, ale i pozdější české 
překlady a v podstatné míře také vývoj českého spisovného jazyka 
a jeho pravopisu. 
Toto první kompletní vydání s původními poznámkami a v jednom 
svazku se vyznačuje moderní a dobře čitelnou grafi ckou úpravou, kte-
rá se snaží navázat na vysokou typografi ckou kvalitu původního tis-
ku. Cílem edice je rovněž představit v transkripci současnému čtenáři 
kompletní text Šestidílky tak, aby byly zachovány všechny podstatné 
jazykové vlastnosti původního tisku při respektování současné bohe-
mistické ediční praxe. Publikace původních poznámek i nová možnost 
porovnání hlavního biblického textu kralické Šestidílky a jednodílného 
vydání z r. 1613 tak nabízejí unikátní příležitost nahlédnout přímo do díl-
ny kralických bratří. 

Více variant obálky, 
dvoubarevný tisk, 
orientační výřezy, 
167 × 235 mm, 
2816 stran

Bible kralická – šestidílná
kompletní vydání s původními poznámkami

ZPRA

ZÁKLADNÍ VE
      umělá hněd
       s ražbou

ratří. 

bálky, 
isk, 

ezy, 
,

Bible kralická bez poznámek je známa mnoha 
generacím čtenářů. První vydání Bible kralické 
však bylo šestidílné a vynikalo rozsáhlým vý-
kladovým a poznámkovým aparátem. Ten byl 
dosud pro většinu čtenářů neznámý a nedo-
stupný, přestože je v něm uloženo mimořádné 
historické, bohemistické i teologické dědictví.

LUXUSNÍ VERZE
pravá kůže, stříbrná ořízka,

krabička (etuje)

2980 Kč

kat. č.
1213
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Připojte se k celosvětovému 
„klubu“ BIBLE KAŽDÝ MĚSÍC
BIBLE KAŽDÝ MĚSÍC (BKM) je název celosvě-
tového společenství lidí, kterým leží na srdci 
šíření Božího slova v nejchudších zemích svě-
ta. Součástí tohoto díla se můžete stát i Vy. 
Stačí, když nám napíšete na e-mailovu adresu 
dary@dumbible.cz nebo vyplníte následující 
formulář a pošlete ho na adresu České biblické 
společnosti.

Členové BKM pravidelně dostávají informace 
o projektech biblických společností, a tak mají 
možnost pravidelně podporovat biblické dílo 
svými modlitbami a fi nančními dary. Přispí-
vat můžete měsíčně, čtvrtletně nebo jednou za 
rok podle vlastního uvážení. Členství v „klubu“ 
BKM lze kdykoliv ukončit.

Měsíční příspěvek 100 Kč umožní tisk a distribuci části Písma svatého, 
200 Kč Nového zákona a 400 Kč celé Bible.

PŘIHLÁŠKA DO KLUBU BIBLE KAŽDÝ MĚSÍC
Přihlašuji se do klubu Bible každý měsíc a chci pravidelně 
dostávat informace o projektech biblických společností.

Jméno a příjmení    

Adresa

 

Telefon

E-mail 

Budu přispívat:  měsíčně             čtvrtletně             ročně               částkou                                     Kč   

Vyplněnou 
přihlášku 
laskavě 
zašlete 
na adresu: 

Česká Biblická 
společnost, 
Náhorní 12, 
182 00  
Praha 8
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Jak můžete podpořit 
biblické dílo
� 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. Modlete se za pracovníky 
biblických společností a za jejich úsilí šířit Písmo svaté. Modlete se za pře-
kladatele Bible do domorodých jazyků.
� FINANČNÍM DAREM. I malý příspěvek pomůže. Může se stát kapkou, ze 
které se stane řeka a nakonec i moře. Pomocí variabilního symbolu sami urču-
jete, na jaký účel bude Váš dar použitý.

Své příspěvky můžete zasílat na účet ČSOB: 129876273/0300
Variabilní symbol označuje účel daru:
�  6920 = příspěvek na režii ČBS
�  6930 = příspěvek na domácí projekty ČBS
�  9999 = příspěvek na zahraniční projekty (Dny Bible)
�  3316 = členský příspěvek člena ČBS na rok 2016
�  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

Potvrzení pro fi nanční úřad (odpočet z daní)
Svůj dar můžete uplatnit jako odčitatelnou položku ve svém daňovém přizná-
ní. V případě zájmu si u nás počátkem roku 2017 vyžádejte potvrzení o darech 
pro fi nanční úřad. Potvrzení Vám pošleme poštou v druhé polovině ledna.


