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Vážení přátelé,
v uplynulém roce pro Vás Česká 
biblická společnost připravila 
řadu zajímavých titulů, zejména 
nových vydání Bible. Protože rok 
2018 byl rokem stého výročí zalo-
žení našeho státu, přispěla Česká 
biblická společnost k oslavám 
vydáním dvou unikátních Biblí 
v Českém ekumenickém překla-
du – ČESKO-SLOVENSKÉ BIBLE 
a velkoformátové JUBILEJNÍ 
BIBLE. Těší nás, že o naše knihy 
máte setrvalý zájem.

Také na letošní rok plánujeme řadu novinek, zejména 
v řadě Českého ekumenického komentáře ke Starému i No-
vému zákonu. V lednu, únoru a březnu již vyšlo několik no-
vých starozákonních i novozákonních komentářů (První 
a Druhá Samuelova, Genesis, Ageus, List Koloským, Pasto-
rální listy, První list Korintským) a další budeme v průběhu 
roku postupně vydávat.

Díky Vám jsme také letos mohli podpořit několik misij-
ních projektů doma i v zahraničí. V rámci Dnů Bible jsme 
společně s Vámi pomohli křesťanům v Turecku, Bahrajnu 
a Spojených arabských emirátech. 

Vzpomínce na uplynulé Dny Bible jsou věnovány první 
strany jarního Zpravodaje. Dále Vám připomeneme oběta-
vou práci Vězeňské duchovenské péče, tradiční soutěž ve 
znalostech Bible a podělíme se s Vámi o radost křesťanů 
z nových překladů Písma, o které se zasloužily Spojené bib-
lické společnosti (UBS). 

Za celý tým České biblické společnosti Vám děkuji za do-
savadní podporu. Jsme vděčni za to, že se podílíte na činnos-
ti biblických společností po celém světě. Mnohokrát děku-
jeme všem církvím, členům klubu Bible každý měsíc (BKM), 
členům České biblické společnosti a individuálním dárcům 
za fi nanční dary a modlitby!

Mgr. Pavel Novák
ředitel České biblické společnosti
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Istanbulu

Dlouhodobým projektem 
Turecké biblické společnos-
ti je snaha o udržení provozu 
a rozvoj tureckého „Domu Bi-
ble“ v centru Istanbulu. Kolem 
unikátního křesťanského stře-
diska denně projde obrovské 
množství lidí různých věko-
vých kategorií, úrovní vzdělání, 
zájmů i vyznání, což z něj činí 
unikátní prostor pro setkávání 
křesťanů i nekřesťanů, kteří ne-
přicházejí jen nakoupit knihy, 
ale také se dozvědět více o křes-
ťanské víře. Mezi návštěvníky je 
mnoho uprchlíků ze sousedních 
zemí, kteří hledají Bibli ve svém 
mateřském jazyce. S trochou 
nadsázky se dá říci, že centrum 
působí jako „křesťanský konzu-

lát“ v ulicích rušného Istanbulu. 
Touhou pracovníků Turecké 

biblické společnosti je rozšířit 
služby a nabídku provozované-
ho centra a knihkupectví tak, 
aby mohli ještě lépe a v širší 
míře poskytovat informace o 
křesťanské víře a svou aktivní 
činností dosvědčovat přítom-
nost křesťanské menšiny v Tu-
recku. 

Projekty Biblické 
����������&��
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poloostrov v Bahrajnu 
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emirátech

Bahrajn a Spojené arabské 
emiráty v posledních letech 
vyvíjejí značné úsilí o pestřejší 
složení svých ekonomik, tře-
baže hlavním zdrojem příjmů 
i nadále zůstává zisk z ropné-

ho průmyslu. 
V obou zemích 
sídlí řada zahra-
ničních fi rem 
a na vzestupu 
je také staveb-
ní průmysl, což 
láká migranty 
z rozvojových 
zemí. Přicházejí 
zejména z Ne-
pálu, Pákistánu, 

Bangladéše, Srí Lanky a Indie. 
Příchozí mají jediný cíl – vydě-
lat v krátké době dost peněz 
na to, aby mohli podporovat 
své rodiny doma. Realita je 
pro mnohé z nich však šokují-
cí. Přesto se většina rozhodne 
i přes nevýhodné podmínky 
zůstat a obětovat se pro štěstí 
svých rodin. 

Mezi migranty je mnoho 
křesťanů různých vyznání. 
Řada z nich má jen chabé vzdě-
lání, mnozí jsou dokonce negra-
motní. Přesto patří v místních 
sborech k velmi činorodým 
členům a chtějí se ještě více za-
pojit do činnosti křesťanského 
společenství. Aby mohla bib-
lická společnost využít jejich 
schopností, rozhodla se vyško-
lit několik desítek pologramot-
ných a negramotných zájemců 
ve vyprávění biblických příbě-
hů. Takto vyškolení instruk-
toři budou schopni vysvětlit 
podstatu křesťanské zvěsti na 
základě vyprávění klíčových bi-
blických příběhů. 
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Dny Bible, jak už sám název 

napovídá, jsou především o Bib-
li. Písmo svaté se sice otevírá 
a čte při každé bohoslužbě, ale 
možná si ani vždy neuvědomuje-
me, jaká je to přednost, že k nám 
skrze Bibli promlouvá sám Bůh. 
Apoštol Pavel napsal: „Veškeré 
Písmo pochází z Božího Ducha 
a je dobré k učení, k usvědčová-
ní, k nápravě, k výchově ve spra-
vedlnosti…“ (2Tm 3,16)

Den Bible může být dobrou 
příležitostí ke kázání na téma 
významu Písma svatého, k dra-
matizaci méně známého biblic-
kého příběhu nebo k děkovným 
modlitbám za Bibli.

T���;��&������
���&�&�-
Dny Bible se mohou stát 

příležitostí pro připomenutí 
významu Bible také pro širší 
veřejnost. Bývaly doby, kdy se 
Češi označovali jako „národ 
Bible“, a dnes o Bibli mnoho lidí 
nic neví. V některých městech 
křesťané organizují výstavy 
Bible s pestrým doprovodným 
programem, jinde se zase po-
řádá veřejné předčítání nebo 
ruční opisování Bible. Česká 
biblická společnost má pro ta-
kové příležitosti k dispozici 
řadu drobných publikací, které 
mohou posloužit jako ukázka
textu Písma svatého. Tu si 
návštěvníci odnesou domů.

"����
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Zatímco v naší zemi si může-

me vybírat z několika překladů 
Bible v mnoha různých prove-
deních, stále jsou na světě ob-
lasti, kde lidé nemají k dispozici 
ani část Písma svatého ve svém 
mateřském jazyce. Spojené bib-
lické společnosti podporují pře-
kladatelské projekty v mnoha 
zemích a každý z nás má mož-
nost k těmto aktivitám přispět 
svým darem.

Česká biblická společnost ve 
spolupráci se Spojenými bib-
lickými společnostmi každý 
rok vyhlašuje sbírku na pod-
poru překladatelských nebo 

U&���%&%�&�����%
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misijních projektů a informuje 
o nich v podzimním Zpravodaji.

Inspirace 
z Uherského Brodu

Příkladem, jak lze prožívat 
Dny Bible, je římskokatolic-
ká farnost v Uherském Brodu. 
V roce 2017 uspořádala výstavku 
různých typů Bible a také před-
vádění „živých obrazů“, které 
představovaly různé výjevy z Bi-
ble. Při představení četli lektoři 
příslušné texty z Písma a během 
střídání jednotlivých „obrazů“ 
hrál varhaník preludia.

Vloni na Den Bible farnost 
uspořádala koncert duchovní 
hudby s recitací. Návštěvníci 
koncertu měli možnost zapojit 
se do ručního opisování Bible, 
ze kterého si každý odnesl domů 
pěknou upomínku. Uhersko-
brodští farníci budou v ručním 
opisování Bible pokračovat i při 
dalších akcích s ambicí, že jed-
nou vznikne Uherskobrodská 
ručně psaná Bible.

Milan Hlouch

�
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%���&�'�������������������Opisování Bible 
v Uherském Brodu
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Vystavené Bible
Vstupní část výstavy byla 

věnována textům a obrazům, 
které vysvětlovaly původ, ná-
zev a obsah nejčtenější knihy 
světa, přeložené do největšího 
počtu jazyků. Zde každý ná-
vštěvník dostal malou publika-
ci o Knize knih, kterou vydala 
Brněnská tisková misie. Hlav-
ní část expozice tvořila Písma 
v různých jazycích a formátech, 
nechyběla ani řada význam-
ných exemplářů z českých zemí. 
Rukopisné Bible zastupoval 
románský evangeliář zvaný Vy-
šehradský kodex a část gotické 

Bible Václava IV. (jejich faksi-
mile zapůjčila knihovna kláš-
tera Teplá). První tištěné Bible 
v českém jazyce představily Bib-
le kralická šestidílná a Bible kut-
nohorská. Byla vystavena také 
neméně slavná Bible svatovác-
lavská (faksimile těchto tisků 
a mnohé další exempláře zapůj-
čila Česká biblická společnost 
se sídlem v Praze). Návštěvníci 
si mohli prohlédnou také něko-
lik novodobých překladů Písma 
do češtiny, např. Český ekume-
nický překlad nebo Jeruzalém-
skou Bibli. Pozornost vzbudila 
Bible určená pro armádu České 

republiky i další zajímavá vy-
dání. Naše spřátelená farnost 
v německém Rastatt u pro vý-
stavu zapůjčila nejen originály 
biblických slovníků z poloviny 
18. století, ale i řadu současných 
Biblí v německém jazyce – mezi 
nimi Bibli s ilustracemi Marca 
Chagalla a Bibli ilustrovanou 
malířem a knězem Siegerem Kö-
derem (zemřel 2015). Bohatě ilu-
strované Bible pro děti byly vy-
staveny zvlášť, vedle dětského 
koutku, kde si mladí návštěvníci 
mohli vytvořit model zvířátka 
pro Noemovu archu. Další část 
výstavy byla věnována ukáz-
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kám knih o Bibli a odborným 
publikacím z oboru biblistiky 
– biblickým slovníkům, úvo-
dům a komentářům ke Starému 
i Novému zákonu, které rozšíři-
ly povědomí návštěvníků o Bibli 
samotné.

�&%����������
Bible a umění, to je další ob-

last odrážející její bohatství. 
V literatuře zastupoval biblická 
témata T. Mann, Franz Werfel 
a další. V reprodukcích byla vy-
stavena stěžejní díla výtvarného 
umění: Michelangelovy malby 
v Sixtinské kapli ve Vatikánu, 
Rembrandtovy obrazy i moder-
ní díla G. Rouaulta, M. Chagalla 
a B. Reynka. Slavná hudební díla 
s biblickou tematikou byla při-
pomenuta výtvarně řešenými 
obálkami gramofonových LP 
desek (např. Händelův „Mesi-
áš“), titulním listem notového 
záznamu (např. „Biblické tance“ 
Petra Ebena) či textem Krylovy 
písně Salomé.

C���&
�,����������&%��
Zvláštní skupinu tvořila rčení

biblického původu, která všich-
ni používáme, aniž si jejich pů-
vod vůbec uvědomujeme. „Le-
žím jako Lazar“; „To je úplná 
Sodoma a Gomora“; „Kdo jinému 
jámu kopá, sám do ní padá“; „Pý-
cha předchází pád“ a mnohá jiná 
rčení nám také otevírají inspiru-
jící svět Bible. K oživení výsta-
vy jsme poprosili Biblické dílo 
v Olomouci o zapůjčení „biblic-
kých postaviček“. Nakonec zá-
stupci Díla ochotně přijeli a paní 
Marie Klášková biblické scény 
s postavičkami sama instalo-
vala. Výstavu zahájil biblista 
Petr Chalupa, docent Palackého 
univerzity v Olomouci a ředi-
tel Biblického díla. V průběhu 
výstavy se konaly doprovodné 
programy. Za všechny jmenujme 
přednášky Příběhy apoštolů, Jak 
vznikala evangelia, Bible v mo-
derní kultuře a seminář na téma 
Jak se orientovat v Bibli.

�����-���G�������
Výstava byla hojně navštěvo-

vaná a vzbudila pozornost znač-
né části obyvatel. Věříme, že 
všem přinesla trvalý užitek. Kni-
ha návštěv je plná nadšených 

zápisů, jak od dětí z čtenářských 
kroužků základních škol, tak až 
po zvolání odborníka: „Bohulibé 
dílo! Úžasná expozice!“ Mezi tím 
jsou zajímavé postřehy: „Velmi 
pěkná výstava o knize, která se 
ještě v některých zemích nesmí 
šířit, obdobně jako tomu bylo 
u nás v 50. letech minulého sto-
letí.“ Krásný závěr napsala ná-
vštěvnice z Božího Daru: „Vý-
stava mi umožnila nahlédnout 
a objevit mně (dosud) neznámý 
svět. Děkuji moc.“ Naopak my, 
pracovníci farní knihovny, dě-
kujeme všem ochotným insti-
tucím, spolupracovníkům a 
návštěvníkům. Děkujeme za 
požehnanou radost, kterou vý-
stava všem přinesla.

Lidmila Hanzlová

7
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731 501 150
www.komunitabetel.cz
        komunitabetel

Křesťanská svépomocná ko-
munita v Kralupech nad Vlta-
vou se zaměřuje na pomoc že-
nám a mužům (od 18 do 50 let), 
kteří se chtějí zbavit závislosti 
na alkoholu, drogách či hracích 

automatech. Základem léčebné-
ho programu je kolektivní život 
ve společenství, ve kterém jsou 
aplikovány křesťanské princi-
py, bezpodmínečné přijetí, od-
puštění a láska k bližnímu.  Od 
roku 2005 pomohla organizace 
více než 250 lidem. Nedílnou 
součástí komunitního života 
je čas věnovaný studiu Bible 
a modlitba. Organizace Bétel 
pro tyto účely potřebuje dopl-
ňovat zásoby Biblí, aby je moh-
la svým klientům při odchodu 
z komunity ponechat.

Česká biblická společnost 
věnovala organizaci Bétel ně-
kolik výtisků Českého ekume-
nického překladu i Nového zá-
kona v překladu Slovo na cestu.

1 | 2019
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Je to k nevíře, ale soutěž ve 
znalostech Bible je tu s námi 
již 20 let. Stezku písmáků po-
řádají Junák – český skaut 
a Klub Pathfi nder. Za tu dobu 
doznala soutěž několika drob-
ných změn, ale její cíl je stále 
stejný – aby byla Bible otvírána 
a čtena, a to i těmi nejmenšími. 
I v dnešní době je stále dobrým 
ukazatelem pro život a cestou, 
jak poznávat Hospodina.

Stejně jako minulý rok 
i letos nás čekají dvě kola. 
První on-line kolo začalo

1. 4. 2019, opět s možností sou-
těžit v rodinných týmech, nebo 
samostatně.

Protože jsou mezi námi 
i tací, kteří dávají přednost papí-
rové podobě, i pro ně – po něko-
likaleté přestávce – bude mož-
nost v září soutěžit klasickou 
cestou pomocí tužky a papíru. 

Druhé kolo proběhne tra-
dičně 17. 11. 2019 v modlitebně 
CASD na Smíchově, kam snad 
dorazí i zakladatelé soutěže se 
skautskými přezdívkami Kam-
zík, Edy a Jerry. 

1 | 2019

Plánujeme zpracovat všech-
ny otázky za dobu trvání soutě-
že tak, aby bylo možné si otes-
tovat znalosti z celé Bible.

Těšíme se na soutěžící jak 
z řad dětí, tak i dospělých. 

Více na stránkách soutěže 
www.stezkapismaku.cz.

Za organizátory
Roman (Růža) Buchtel
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loni oslavila 20 let, VDP letos 25 let. 

Rozdíl mezi oběma organiza-
cemi je v tom, že ta první sdru-
žuje kaplany, ta druhá kaplany 
a dobrovolníky. V současné době 
pracuje ve 35 věznicích v České 
republice 50 kaplanů a téměř 
300 dobrovolníků, pověřených 
z 13 církví. Kaplan je na rozdíl od 
dobrovolníka zaměstnancem Vě-
zeňské služby ČR a splňuje vzdě-
lanostní předpoklady. Například 
ve Valdicích, kde je bezmála 
tisícovka vězňů, jsou kaplani 
tři – katolík, adventista a husi-
ta. Všichni mají jenom částečné 
úvazky. Navštěvuje je přibližně 
80 odsouzených, kteří mají zá-
jem o duchovní službu nebo si 

chtějí jen tak popovídat. „Když 
jsem pracoval před 20 lety ve 
vazební věznici v Českých Budě-
jovicích, měl jsem kancelář s vý-
hledem na ulici. Obvinění, kteří 
se celé dny dívali jen do dvora 
věznice, se chtěli třeba jen deset 
minut dívat ven na městský život, 
auta, lidi. To jsem jim umožňoval. 
Bylo to pro ně velmi silné,“ vzpo-
míná Pavel Zvolánek, který je 
v současné době valdickým kap-
lanem a také předsedou VDP. 

Novinkou jsou ve věznicích 
dárkové balíčky, kterými vedení 
věznic v ČR oceňuje odsouzené, 
kteří čas strávený za mřížemi 
využívají k doplňování vzdělá-

ní. Ve spolupráci s kaplany VDS 
a dobrovolníky VDP je připra-
vuje Pavel Zvolánek v závěru 
roku pro desítky žáků závěreč-
ných ročníků učebních oborů. 
Vězňové je dostávají o Vánocích 
z rukou ředitele věznice a ve-
doucího Školského vzdělávacího 
střediska jako ocenění jejich ak-
tivního přístupu nejen k životu 
za mřížemi, ale především jejich 
touhy být po propuštění užiteč-
ní svým blízkým i společnosti. 
„Dárkové balíčky mi pomáhá 
připravit rodina Pavla Šimka, 
duchovního z církve adventis-
tů. Finanční podporu získávám 
od Nadace ČEZ, která na ně 
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Dva nové a jeden revidovaný 

překlad Nového zákona přivítali 
na konci listopadu 2018 warajsky 
hovořící křesťané na Filipínách. 
Warajština má tři hlavní dialek-
ty – západní (tzv. standardní), 
severní a východní; patří do sku-
piny malajsko-polynéských ja-
zyků, jedné z větví austronéské 
jazykové rodiny. Zaslechnout ji 
můžeme zejména na východo-
fi lipínských ostrovech Samar 
a Leyte.
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První překlad Nového zákona 
do svého jazyka přivítali křes-
ťané na Velikonočním ostrově 
(Rapa Nui). Polynéský ostrov, 
známý díky tajuplným sochám, 
spravuje Chile. Jeho obyvate-
lé hovoří převážně španělsky, 

avšak necelé tři tisíce ostrovanů 
používají původní domorodý ja-
zyk (rapanuištinu), který patří 
mezi východopolynéské jazyky 
v austronéské jazykové rodině. 

E��'���������~&��&
Biblická společnost jižního 

Tichomoří vydala překlad No-
vého zákona do maumi, jedno-
ho z dialektů fi džijštiny, jejíž 
standardní verze (tzv. bau-fi d-
žijština) je spolu s angličtinou 
a hindštinou úředním jazykem. 
Kromě standardní verze fi džij-
štiny je tak maumi prvním dia-
lektem, do kterého je alespoň 
část Písma přeložena. 

E��'��������?�;���
Překlad Nového zákona do 

jazyka kikongo existuje už od 
roku 1926, ale současné genera-
ci čtenářů již nevyhovuje, proto 
byla pořízena revidovaná verze. 
Kikongo patří mezi bantuské 
jazyky (nigerokonžská jazyková 

rodina), který používají kmeny 
žijící v tropických lesích Angoly, 
Konga a Konžské demokratické 
republiky. 

`��&����#�������
�&%�����,��-���
�&
���&�����
���&
Kirundi je vedle francouzšti-

ny úředním jazykem Burundské 
republiky. Patří mezi bantu-
ské jazyky a používají jej hlav-
ní etnické skupiny – Hutuové 
a Tutsiové, celkem asi 10 mi-
lionů mluvčích. První překlad 
do tohoto jazyka byl pořízen 
v roce 1967.
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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. Přispívat 
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. 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 domácí projekty ČBS
�  9999 = příspěvek na zahraniční projekty (Dny Bible)
�  3318 = členský příspěvek člena ČBS na rok 2019
�  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 
přiznání. V případě zájmu si u nás vyžádejte potvrzení o darech pro 
fi nanční úřad. Potvrzení Vám pošleme poštou v druhé polovině ledna.


