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Milí přátelé, 
letos vstupujeme do 25. roku, 
kdy se křesťanské církve v Čes-
ké republice rozhodly podpo-
rovat překlady Bible do mateř-
ských jazyků a šíření Písma sva-
tého v chudých částech světa. Je 
to jeden z našich projevů solida-
rity, ale také projev vděčnosti za 
dostupnost Biblí v naší zemi.

Zatímco podzimní zpravodaj 
je tradičně zaměřen na zahra-
niční projekty v rámci tzv. Dnů 

Bible, v jarním zpravodaji je prostor k vyhodnocení sbírky 
z předchozího roku a k představení některých domácích 
projektů.

Kromě jarního a podzimního zpravodaje zájemcům prů-
běžně posíláme dopisy s aktuálními zprávami o činnosti 
biblických společností ve světě. Pokud máte zájem o tento 
pravidelný kontakt s námi, věnujte laskavě pozornost infor-
macím o „klubu“ Bible každý měsíc na straně 15.

Dovolte, abych Vám jménem České biblické společnosti 
poděkoval za Vaši dosavadní podporu, věřím, že s námi zů-
stanete i nadále v kontaktu.

Mgr. Pavel Novák, 
ředitel České biblické společnosti

Členům ČBS oznamujeme, že v úterý 16. května 2017 
v 10:00 hodin se bude konat výroční Valné shro-
máždění v kostele U Jákobova žebříku, U Školské 
zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy. Všichni členo-
vé ČBS jsou srdečně zváni.
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Ohlédnutí 
za Dny Bible 2016
�������	 
	 ����	 ���	 �	 ���	 ����	 ���������	 ��������������	
��������	
	������	�	�����!"	
	��#����	����	����	��	$��!����	
��	�����	$����	���%���&�	���������
�'	(���)	��	�	�%����	
�	 
�����	 ���*���+	 �)%�*�����+"	 �����,�����+	 �	 ���������+	 ��-
�+���'	/�����	����:���	�%!��
!	�;��%�	��$�	����<��	��$���;"	
$�&����,���&	�!����;	�	�����!&�
���;	$	���&�	������=�&	�	�>-
����=�&	$���'	?�%����)	�����,����	���	���%��=	���������
	��	
���*�	����	����:���	�������
��	@	���*�	��	����=�	����)
�+	��	
�;$����$�,�=�&	?�%���&	�	%�%����=�&	���;��)�&'	A�#��)	�%��-
��	%���	$��!����	��)
!	��	������+	%�%�����&�	����	
	�����	
������+'	 /)��	 ������	 $	 ��&�"	 *�	 ,����
�	 �	 ���$��
��	 B����	
%�%�����	�����,�����	
������	�;��*�����	�������	��)��	��	���%-
����	���������
!	�	
	�)���	C�;	?�%��	��D	�����!��	��������	
,)����+		E	DF�	G,H	IJ��	�)��;�	+�����!	�!�+����H

Připomeňme si základní fakta 
o situaci křesťanských církví na 
Arabském poloostrově. Jedná se 
o tyto státy: Omán, Kuvajt, Spo-
jené arabské emiráty, Bahrajn, 
Jemen, Katar a Saúdská Arábie.

Příkladem činnosti Biblické 
společnosti pro Arabský polo-
ostrov je projekt ve Spojených 
arabských emirátech. Tento 
projekt poskytne 3000 Biblí 
v asijských a afrických jazycích 
mnoha přistěhovalcům a chu-
dým dělníkům ve Spojených 
arabských emirátech. Biblická 
společnost na Arabském polo-

ostrově se snaží pomáhat přistě-
hovalcům v jejich každodenních 
problémech, naplňovat jejich 
duchovní potřeby, soustředit 
svoji pozornost na jejich socio-
ekonomické podmínky, hledat 
cesty pro pomoc, pomáhat jim 
vyrovnat se s pocitem bezmoci 
a zoufalství a hledat základnu 
pro řešení fyzických, sociálních, 
právních a duchovních problé-
mů.

Z celkového počtu 5 473 972 
obyvatel Spojených arabských 
emirátů jsou 4 379 177 cizinci 
a přistěhovalci ze 100 různých 
států. Mnozí z nich přicházejí 
z rozvojových zemí a přijíždějí 
do Spojených arabských emirá-
tů, aby mohli fi nančně podporo-
vat rodiny ve svých domovských 
zemích. Obrovské množství 
přistěhovalců z Indie, Srí Lan-
ky, Filipín, Nepálu a Pákistánu 
se sem hrne, aby se vymanili 
z chudoby a strádání ve svých 

domovských zemích. Mnohým 
z nich se nikdy nepodaří splatit 
peníze, které si půjčili na cestu. 
Opustili své rodiny a v cizí zemi 
čelí nejistotě ohledně zaměst-
nání a osamělosti, mnozí se oci-
tají v obtížných situacích, které 
v nich vyvolávají otázky po 
smyslu života.

Cílem tohoto programu je 
pomoci jim naučit se číst Bibli 
a seznámit se s křesťanskou ví-
rou. Biblická společnost v tom-
to úsilí spolupracuje s místními 
farnostmi a sbory, jejichž pro-
střednictvím poskytuje Bible 
v různých jazycích těm, kteří je 
potřebují.

Věříme, že naše čtenáře za-
jímá, jak pokračuje situace na 
Arabském poloostrově od loň-
ského podzimu. Na následují-
cích čtyřech stranách Vám při-
nášíme aktuální zprávy o životě 
křesťanů v zemích Arabského 
poloostrova.



Kuvajt
Biblická společnost pro Arab-

ský poloostrov si pro rok 2017 
zvolila téma „Důvěřuj své Bib-
li“ a plánuje pořádání seminá-
řů s touto tematikou. „Žijeme 
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Aktuality z Arabského

Bahrajn

V uplynulém roce se zde 
podařilo rozšířit 1000 Biblí ve 
dvanácti jazycích a 753 výtisků 
Nového zákona v devíti jazycích. 
Navíc pořadatelé každoroční 
mládežnické konference obda-
rovali 170 mladých lidí Biblemi 
pro mládež. Bible šíří také jed-
notlivci. Zdravotní sestra Susan 
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vypráví: „Mnohokrát jsem směla 
svým pacientům předat útěchu 
a naději. Tajemství mé služby 
spočívá ve výtiscích Nového zá-
kona, které můj sbor dostává od 
biblické společnosti.“ 

Dalším projektem je brožura 
„Naděje“, která lidem v obtíž-
ných životních situacích nabízí 
možnost čerpat sílu z Božího 
slova. 80 % textu tvoří citace 
biblických veršů. V roce 2016 
bylo rozdáno 5000 výtisků ve 
14 jazycích, například v čínštině, 
urdštině, hindštině, arabštině, 
tamilštině a telugštině. Velmi po-
zitivní ohlas má mezi církevními 

vedoucími, kteří ji používají při 
pastoraci svých členů i ve službě 
dalším lidem. Díky ovoci, které 
brožura v tomto regionu přináší, 
je poptávka nadále velká.

V únoru tohoto roku proběhl 
seminář „Pomoc obětem trau-
matu“ pod vedením pracovníků 
Americké biblické společnosti 
za použití jejich materiálů. Cí-
lem bylo vyškolit pracovníky, 
kteří slouží obětem zneužívání, 
násilí či závislostí. Biblická spo-
lečnost chce pravidelně podpo-
rovat setkání těchto pracovní-
ků a poskytovat jim potřebné 
materiály. 

v oblasti, kde křesťané naráže-
jí na otázky týkající se základu 
své víry – Bible. Proto jsme se 
rozhodli uspořádat sérii vyučo-
vacích lekcí na témata, která 
by nejen vrhla jasný pohled 
na samotné křesťany, ale také 
je připravila k tomu, aby svou 
víru dokázali obhájit,“ řekl ko-
ordinátor programu. Začátkem 
roku již proběhly první semináře 
a mezi účastníky byli křesťané 

z katolické, evangelické i kopt-
ské církve. 

Součástí práce je také služba 
dětem a mládeži. Cílem je nejen 
naplnění duchovních potřeb 
dětí, ale také vzdělávání služeb-
níků prostřednictvím seminářů 
pro učitele nedělních škol z růz-
ných církví. 

V minulém roce proběhl také 
kurz formování učedníků pomo-
cí biblických příběhů, který se 
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Bible v tamilštině se dostaly 
například k lidem v pracovních 
táborech. Křesťanští vedoucí, 
kteří jim slouží, vyprávějí o tom, 
že byly Bible přijaty s velkou 
vděčností a že díky jejich čet-
bě je v životech lidí vidět velká 
změna. Podpora dárců hraje vel-
kou roli v šíření Biblí zejména ve 
sborech tvořených lidmi s nízký-
mi příjmy.

Další událostí minulého roku 
bylo také tradiční mládežnické 
setkání zvané Vánoční kavárna, 
na kterém se sešli lidé z mnoha 
různých národů i denominací. 
Při této příležitosti bylo rozdá-
no 100 Biblí pro mládež. Podle 
místního spolupracovníka Bib-
lické společnosti „dopad tohoto 
setkání nelze měřit jen radostí, 
kterou tento večer přinesl, ale 
především životy jednotlivců, 
které se díky osobní četbě Bible 
mění“.

�(��

V roce 2016 bylo v Ománu 
rozdáno 500 Biblí v různých 
jazycích. Dostaly se k řadě při-
stěhovalců z různých zemí, kteří 
pracují jako dělníci na stavbách 
či jako hospodyně a služebné 
v domácnostech. Jednou z nich 
je i Mala z Indie. Mala začala 
navštěvovat křesťanská shro-
máždění, kde odevzdala svůj 
život Ježíši, a díky Bibli, kterou 
zde dostala, se o něm nyní může 
dozvídat víc. 

ZPRAVODAJ ČESKÉ BIBLICKÉ SPOLEČNOSTI 5

poloostrova
snažil ukázat vedoucím, jak je 
možné vykládat příběhy z Bible, 
aby byly srozumitelné a snadno 
zapamatovatelné.

Důležitou pomůckou pro 
šíření Božího slova mezi negra-
motným obyvatelstvem této ob-
lasti jsou také Přehrávače Mega 
Voice, audio Bible i audio verze 
brožury Naděje.
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Takto se vyjádřila jedna z hos-
podyň na útěku, která se mo-
mentálně nachází v tajném úto-
čišti na Filipínské ambasádě.

Na Filipínské ambasádě na-
šlo přechodný domov 300 hos-
podyň, které uprchly od svých 
zaměstnavatelů před násilím 
a zneužíváním. Některé z nich 
si ze zoufalství sáhly na 
život a skončily na in-
validním vozíku, jiné 
přišly s polámanýma 
nohama a rukama, tě-
hotné nebo s dítětem.

���!3�'�
7!.!�9-�7�
Biblická společnost 

pro Arabský po-
loostrov 
pro 

tyto ženy zorganizovala vánoční 
bohoslužbu. V průběhu tříhodi-
nového programu se pochmur-
ná atmosféra postupně měnila 
v radost, nadšení a naději. Obraz 
se úplně změnil. Přítomné ženy 
se sjednotily v radostné oslavě 
narozeného Spasitele. V průbě-

hu bohoslužby také 
zaznělo poselství 

ředitele biblic-
ké společnos-
ti, který zdů-
raznil tři my-
šlenky:

1. Bůh nás 
miluje, 2. Bůh 

je s námi a 3. 
Bůh je pro nás.

Vyvrcholením 
večera bylo 

r o z d á -
v á n í 

Bib-

lí a knížek Vánoční poselství. 
Křesťané z okolí navíc připra-
vili dárkové balíčky s obleče-
ním, šamponem, mýdlem, zub-
ní pastou, kartáčkem na zuby 
a povlečením na postel. Všichni 
přítomní si také pochutnali na 
připravených vánočních pokr-
mech.

�.9���<3��$�8"�
�#$&��'
Jedna ze zúčastněných hos-

podyň řekla: „Při vánoční boho-
službě jsem se cítila, jako bych 
byla s rodinou v  našem domov-
ském kostele, a ne v úkrytu, kde 
čekám na deportaci. Ať Bůh od-
mění biblickou společnost svým 
požehnáním za službu a podpo-
ru, kterou nám věnovala.“

��*,#"$�'�=#,8$#9#�
78798"&���/!9#3�!�$8
„Když začínal program, ne-

dovedli jsme si ani představit, že 
v závěru budou tyto ženy, pozna-
menané nepopsatelným násilím, 
nádherně zpívat, hlasitě se smát 
a přát si k Vánocům. Velice po-
zitivně reagovaly na Boží slovo 
a vyzařovalo z nich nadšení. 
Prožili jsme společně úžasný 
a výjimečný čas. Největší radost 
tyto ženy projevovaly v oka-
mžiku, kdy dostaly darem Bibli 
v jejich mateřském jazyku. Pro-

LK��*���	����	����	�����)��!�J�	I)����	
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v Kuvajtu

sím, modlete se za tyto krásné, 
i když usoužené, duše. Proste 
Pána, aby je co nejdřív přivedl 
zpět k jejich rodinám.“

�!,*&!���'�
místního pastora
„Děkuji biblické společnosti 

za úžasnou spolupráci při orga-
nizaci tohoto neuvěřitelně dů-
ležitého a krásného vánočního 
programu. Migranti, putující 
za prací do vzdálených zemí, 
to vůbec nemají snadné. Při-
cházejí s různými zvyklostmi, 
tradicemi, morálními zásadami 
a jazyky. Nevztahuje se na ně 

žádná právní ochrana, pracu-
jí bez jediného dne volna, bez 
stanovené pracovní doby a bez 
jakéhokoli soukromí.

Chodíme za migranty do to-
hoto úkrytu každý týden, ale 
dnešní den je výjimečný, proto-
že jsou Vánoce. Moc jste nám 
s dnešní akcí pomohli. Často se 
stává, že tyto ženy zde čekají 
řadu týdnů, nemají co dělat, 
jen čekají a čekají. Proto vě-
řím, že Bible, které dnes do-
staly, budou jejich nejlepšími 
přáteli v následujících dnech 
a týdnech.“
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Bible pro Bétel
Mnohokrát děkujeme za opě-
tovně darované Bible. Jsme ne-
zisková organizace BÉTEL CZ, 
která provozuje komunitu ur-
čenou pro muže (ve věku od 18 
do 40 let) užívající drogy nebo 
alkohol. Svým klientům pomá-
háme zbavit se závislosti na ná-

vykových látkách, začít znovu 
a v jejich rozhodnutí vytrvat.

Součástí života v komunitě 
BÉTEL CZ jsou pravidelná zti-
šení před Bohem a čas na stu-
dium Bible. Někteří klienti si 
při odchodu z léčby berou Bible 
s sebou, i proto potřebujeme 

občas doplnit jejich zásoby.
Nově využíváme darované 

Bible i pro volnočasový klub, 
který se pravidelně ve čtvrtek 
schází v naší nové společenské 
místnosti a kde děti ve věku od 
12 do 16 let často poprvé Bibli 
společně otevírají.

?NOPA	Q�	$'	�'
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v kategorii S přibudou ještě dvě 
knihy, a to Janovo evangelium 
a starozákonní kniha Kazatel. 
Pro dospělé, tedy pokročilé, pla-
tí vše vyjmenované, jen s tím 
rozdílem, že nemohou tvořit 
soutěžní týmy.  

Aby se soutěž přiblížila co 
nejvíce mladé generaci, probíhá 
první kolo online, a to na adrese 
www.stezkapismaku.cz. Každý 
soutěžící má svůj účet, kde se 
mu postupně zobrazují otázky 
z přečtených textů. Pokud se sou-
těžícímu hned napoprvé nepoda-
ří odpovědět na vše správně, tak 
má možnost po 24 hodinách vše 
opakovat, dokud se mu test ne-
podaří zvládnout na 100 %. 

Po úspěšném absolvování 
prvního online kola, které bude 
probíhat od 1. dubna do 17. lis-
topadu 2017, mohou soutěžící 
přijet na druhé kolo do Prahy, 
kde formou testu prokáží, co si 
z daných knih zapamatovali.

Co by to bylo za soutěž, 

Je skoro neuvěřitelné, že v letoš-
ním roce proběhne již osmnáctý 
ročník soutěže Stezka písmáků. 

Jde o soutěž, která má moti-
vovat děti, ale i dospělé, ke čtení 
Bible. U menších dětí se to bez 
podpory rodičů neobejde, a tak 
je prostor i pro ně, aby si mohli 
zasoutěžit. Kromě kategorií pro 
děti a dospívající – N, M, S – je 
tedy i kategorie P pro pokroči-
lé, tedy dospělé a rodiče. Žijeme 
tak rychle, že na to, abychom si 
vzali knihu do rukou, si jen stě-
ží uděláme čas, a tak chce tato 
soutěž být motivací k pravidel-
ným zastavením nad Biblí.

Soutěž již tradičně spolupo-
řádají Junák a Klub Pathfi nder. 
Každý rok jsou vybrány jiné 
biblické knihy nebo jejich části. 
V letošním roce se bude sou-
těžit ve znalostech z vybra-
ných biblických příběhů v té 
nejmenší kategorii N, ti mladší 
(kategorie M) budou číst ještě 
Markovo evangelium a starším 

pokud by na vítěze nečekaly 
hodnotné ceny. I na stezce pís-
máku ceny nechybí, a to díky 
štědrosti křesťanských naklada-
telství. Jedním z neštědřejších je 
Česká biblická společnost, která 
každý rok daruje na odměny 
několik krabic zajímavých knih 
s biblickou tematikou. Za tuto 
podporu velmi děkujeme.

Kniha však není jedinou hod-
notnou cenou, kterou si soutě-
žící odváží. Tím nejhodnotněj-
ším je čas, který děti tráví samy 
nebo spolu s rodiči v přítomnos-
ti Božího slova.

Čteme Bibli s radostí.
Za organizátory 

Růža – Roman Buchtel

�$#%&��/'�(�&)
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„Na tyto Vánoce jsem viděl na obloze duhu. Odvážel 
jsem po krátkém „opušťáku“ několika hodin do věz-
nice v Novém Sedle u Žatce odsouzeného, který směl 
za odměnu za vzorné chování jet se mnou, kapla-
nem, na bohoslužbu do pražského křesťanského 
sboru Bethany v Michli. Zázraky se skutečně dějí. 
Duha o Vánocích a vězeň odsouzený na sedm let 
– bez ochranky i bez pout na vánoční bohoslužbě! 
Kázal jsem o vděčnosti, užitečnosti a o dobré pamě-
ti. Každý z nás by si měl navždy zapamatovat svůj 
příběh o tom, jak se nás dotkla Ježíšova uzdravující 
a odpouštějící láska. Věřím, že můj vězeň na tento 
den jen tak nezapomene. Ježíš se dotkl srdce mého 
nového přítele. Prožili jsme díky laskavým a vřelým 
lidem, skrze které promlouval Bůh, nádherný den.

Když jsem dostal dopis od přítelkyně odsouzené-
ho, znovu jsem se radoval. Napsala: „Právě jsem si 
přečetla dopis od Huberta, kde popisuje celou so-
botu. Celý jsem ho proplakala. Jako bych tam byla 
s vámi. Pán Bůh ten den tolik požehnal vám i mně 
doma u rodičů a ve sboru. Je to nepopsatelné. Jsem 
nesmírně vděčná Pánu Bohu.“ Ten den si všichni pří-
tomní vybírali záložky s osobními verši na rok 2017. 
Hubertův verš je: „Milovaní, milujme se navzájem, 
neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha 
se narodil a Boha zná.“ Tajemství duhy bylo pro nás 
o Vánocích odhaleno. Pán Bůh nás miluje a vždycky 
je možné se znovu narodit z Boha, prostě začít zno-
vu a lépe. Nejen o Vánocích.“

Pavel Zvolánek, kaplan věznice ve Valdicích

Takové nádherné příběhy je 
možné zažívat díky kaplanům 
a dobrovolníkům Vězeňské du-
chovenské péče. Ti obdrželi loni 
v prosinci díky štědrým spon-
zorům zcela nové „vězeňské“ 
Bible. Celkem bylo vytištěno 
ve spolupráci s Českou biblic-
kou společností tisíc kusů Bib-
lí, které ve čtvrtek 8. prosince 
2016 předali ředitelům třiceti 
pěti věznic a vazebních věznic 

v České republice předseda Vě-
zeňské duchovenské péče Pavel 
Zvolánek a hlavní kaplan ČR 
Pavel Kočnar. Jeden výtisk ob-
držel také brigádní generál Petr 
Dohnal, který vyjádřil, že si vel-
mi váží služby duchovních. 

Česká biblická společnost 
dlouhodobě spolupracuje s Vě-
zeňskou duchovenskou péčí 
a podílí se na vydávání Biblí do 
věznic. Před devíti lety vytisk-

la čtyři tisíce Nových zákonů 
obsahujících kromě biblického 
textu také praktické rady pro-
puštěným a zkušenosti odsou-
zených, kteří ve vězení poznali 
Pána Boha. 

Nová „vězeňská“ Bible při-
náší kromě posvátných textů 
Bible také dva dopisy čtená-
řům. Autory těchto textů jsou 
již zmiňovaní Pavel Zvolánek 
a Pavel Kočnar. Zde jsou:
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Milý čtenáři,
Bůh za tebe u soudu zaplatil kauci, jsi svobodný, ať se 

nacházíš kdekoli! Vykoupil tvůj život svým. O jeho pře-
krásném a nepochopitelném činu lásky a milosti je tato 
pravdivá kniha a tvůj příběh, ať je jakýkoli, do ní také 
patří. Čti řádky naděje o Bohu, který se kvůli tobě stal 
člověkem, vzal na sebe všechna lidská provinění, minu-
lá, současná i budoucí, a svou obětí za tebe na kříži ti 
nabídl nový, čistý život. Díky němu můžeš být volný od 
všech svých starostí a vin a můžeš zažívat hluboký klid 
ve svém srdci. Ponoř se do čtení knihy, která vypráví 
o vzniku světa a jeho dějinách, ale především představu-
je Ježíše Krista jako tvého osobního přítele, pomocníka 
a zachránce. Necháš-li  Ježíšovu oběť promlouvat do 
svého současného života, můžeš vírou přijmout nádher-
ný Boží vztah k tobě a všem lidem, který nikdo nemůže 
žádným svým činem rozbít. Tehdy zažiješ nepoznaný pocit 
štěstí, radosti a svobody. 

Pavel Zvolánek

Milý čtenáři,
Bible a vězení, jak to jde dohromady? Kdybychom se na 

to zeptali lidí venku, asi by většina lidí pokrčila rameny 
a leckdo by si možná zaťukal na čelo. Kdybychom se ale 
zeptali ve vězení, mnozí by jistě řekli, že docela dobře. 
S Biblí se totiž setkali poprvé právě za mřížemi, někdo 
dokonce jako s jedinou povolenou knihou až v cele ká-
zeňských trestů. Ano, Bible do vězení patří. Podobně jako 
lampa do temnoty, oáza do pouště nebo klíč k zabouchnu-
tým dveřím. Promlouvá k nám v mezních situacích. Stá-
vá se Božím slovem, když je v koncích naše slovo lidské. 
Přijmout tuto situaci a v pokoře zmlknout může zname-
nat bod obratu. Začíst se do Bible pak první krok za Božím 
hlasem, který zve na cestu ke svobodě a odpovědnosti.

Až budeš jednou opouštět bránu věznice, tuto Bibli vě-
zeňského střihu si asi s sebou neponeseš. To však vůbec 
neznamená, že už ji potřebovat nebudeš. Právě naopak! 
Koupě vlastní Bible by proto měla být jednou z tvých prv-
ních investic. Na další cestě labyrintem svobodného světa 
ti bude spolehlivým kompasem. Když se jí necháš vést, vě-
řím, že znovu nezabloudíš. 

Pavel Kočnar
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Kanadská biblická společ-

nost začátkem roku uspořádala 
v Torontu inuitskou konferen-
ci o překládání Bible. Setkání 
svedlo dohromady překlada-

telské týmy z Aljašky, Grónska 
a inuitských teritorií Nunavut 
a Nunatsiavut. Cílem setkání, 
které bylo první svého druhu, 
byla výměna zkušeností a zís-
kání nových poznatků. Inuité 
obývají arktické oblasti pobře-
ží Severní Ameriky. Přestože 
z historického hlediska jde 
o jednu národnostní a jazyko-
vou rodinu, je dnes mezi obyva-
telstvem rozšířeno několik roz-
dílných inuitských jazyků. Sami 
původní obyvatelé tak iniciují 

vznik biblických překladů do 
jazyků své oblasti.

����,�&��
78798"&���/!9#3�!�$
Po 13 letech práce byl dokon-

čen kompletní překlad Bible do 
jazyka lumasaaba. 23. prosince 

2016 byla v ugandském měs-
tě Mbala uspořádána slavnost 
s prodejem nových Biblí, násle-
dovaná radostným pochodem 
městem s krátkými zastávkami 
na čtení z Písma. O obrovském 
zájmu o nový překlad svědčí 
dlouhé fronty zájemců. Z 5100 
vydaných výtisků už bylo pro-
dáno víc než 4100. Do podpory 
tohoto překladatelského pro-
jektu se v roce 2015 zapojila 
také Česká biblická společnost.

�#+�&��
78798"&���/!9#3�!�$
Keňská biblická společnost 

vytvořila program audio Bible 
s názvem „Víra je ze slyšení“, 
který představila také v reha-
bilitačním středisku v Mlango 
Kubwa v Keni. Centrum nabízí 
pomoc lidem, kteří chtějí opus-

tit život závislostí a násilí. Bě-
hem setkání zazněla svědectví 
některých ze třiceti součas-
ných klientů centra o tom, jak 
v jejich životech působí Boží 
slovo: „Skončil jsem na ulici. 
Z novin jsem se dozvěděl 
o tomto centru, a tak jsem při-

šel. Do srdce jsem přijal Krista 
a můj život se úplně změnil. 
Jsem Bohu vděčný, protože má 
pro můj život dobrý plán,“ říká 
bývalý alkoholik Jacktone.

1 | 2017
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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.
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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. 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:
�  6930 = příspěvek na domácí projekty ČBS
�  9999 = příspěvek na zahraniční projekty (Dny Bible)
�  3317 = členský příspěvek člena ČBS na rok 2017
�  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
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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.


