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Úvodní slovo
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Vážení přátelé a příznivci
České biblické společnosti,
letošní rok se nese v duchu oslav
stého výročí samostatné České (Československé) republiky.
Také Česká biblická společnost
se k oslavám připojí a představí
při této příležitosti dvě speciální
vydání Bible: Česko-Slovenskou
Bibli (Český ekumenický překlad
– Biblia slovenská, evanjelická)
a Bibli 100 (Český ekumenický
překlad ve velkém formátu).
Jarní Zpravodaj se jako každý rok věnuje především domácím projektům, přesto si dovolíme připomenout Vám
úspěšné podzimní Dny Bible, které byly zaměřeny na sbírku
pro podporu nových překladů Bible v afrických zemích Tanzanie a Togo. Dále Vás seznámíme se statistikami Spojených
biblických společností. Dočtete se, v kolika jazycích si mohou
lidé na celém světě přečíst Bibli, kolik nových jazyků získalo
v uplynulém roce svůj první překlad a kolik práce biblickým
společnostem ještě zbývá.
Na dalších stránkách Vám představíme záslužnou činnost
Vězeňské duchovenské péče, plány organizátorů na další ročník soutěže Stezka písmáků 2018 či dubnovou akci Studentský Velehrad.
Kromě jarního a podzimního Zpravodaje posíláme zájemcům pravidelně dopisy s aktualitami o aktivitách biblických
společností z různých zemí. Pokud Vás zajímá, čím se biblické
společnosti právě zabývají, a chcete dostávat pravidelné zprávy, můžete se přihlásit do „klubu“ Bible každý měsíc (BKM).
Více informací o členství v BKM naleznete na straně 15.
Na závěr mi dovolte, abych Vám poděkoval za Vaši přízeň
a podporu, kterou věnujete nejen České biblické společnosti,
ale i biblickému dílu na celém světě.
Mgr. Pavel Novák,
ředitel České biblické společnosti
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Výroční Valné shromáždění
České biblické společnosti
· úterý 24. dubna 2018 v 10.00
· U Školské zahrady 1,
182 00 Praha 8 – Kobylisy
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Togo

Togo patří mezi nejmenší
a nejchudší státy Afriky. Jeho
obyvatelé mluví čtyřiceti domorodými jazyky, ale Bible
je přeložená jen do několika
z nich. Již existující překlady si
však z důvodu negramotnosti
mnoho lidí nepřečte. Ve snaze
zasáhnout Božím slovem negramotné obyvatele využívá Biblická společnost v Togu program
Víra ze slyšení, ve kterém se lidem přehrává namluvená Bible.
Souběžně s tímto programem
jsou lidé zváni do kurzů čtení,
kde se učí porozumět tištěnému
slovu. Na konci tohoto programu účastníci dostávají výtisk
Bible. Tento dar mohou obdržet
jen díky štědrosti dárců.
V Togu je oﬁciálním jazykem
francouzština, jenže plynně
mluví francouzsky pouze třetina obyvatel. Ti, kdo nemluví
francouzsky, mají jen velice
omezené možnosti setkat se

s poselstvím Písma. Přes milion
obyvatel nemá žádnou šanci
přečíst si Bibli ve svém rodném
jazyce. V současné době probíhají překlady celé Bible do těchto domorodých jazyků: kabiye,
lama, tem a akposso. V následujících třech letech by překladatelé měli tyto čtyři projekty
dokončit, a tím dát do rukou
celou Bibli v mateřském jazyku
dalšímu více než milionu obyvatel. V rámci loňských Dnů
Bible jsme se rozhodli podpořit
dva překladatelské projekty:
překlad Starého zákona do jazyka kabiye a překlad Nového
zákona do jazyka akposso.

60

Tanzanie leží v jihovýchodní
Africe. Ačkoli je země politicky
poměrně stabilní, práce biblické společnosti není snadná.
V zemi žije na 120 etnických
skupin hovořících desítkami
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jazyků. Vizí biblické společnosti v Tanzanii je, aby každý
člověk měl možnost číst Písmo svaté ve své mateřštině.
Vkládá proto velké úsilí do
překladů Bible do jednotlivých domorodých jazyků. Od
roku 1991 probíhá projekt, jehož cílem je zpřístupnit Písmo
svaté čtvrt milionu obyvatel,
kteří hovoří jazykem kivunjo.
Lidé hovořící jazykem kivunjo-chagga nikdy neměli Písmo
ve svém jazyce, většinou používali Bibli ve svahilštině. Proto se církve rozhodly vytvořit
překlad, kterému by rozuměli
lidé hovořící nejrozšířenějším
dialektem chagga. Od roku
1998 probíhá také projekt, jehož výsledkem by mělo být
zpřístupnění celé Bible v jazyce datooga.
Díky dobrému překladatelskému týmu a efektivnímu
používání výpočetní techniky
oba projekty úspěšně pokračují. Očekává se, že nové překlady Bible budou k dispozici
koncem roku 2018 a pomohou
jak při evangelizaci, tak pro
růst církve. Snad povedou také
ke změně chování obyvatel
a k překonání pohanských zvyků a praktik.
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V současné době více než 7,6
miliardy obyvatel naší planety
hovoří 7097 jazyky. Celá Bible je
přeložená do 674 jazyků, jimiž
mluví téměř 5,4 miliardy uživatelů. Nový zákon byl přeložen
do 1515 jazyků, které užívá 631
milionů lidí. 406 milionů má přístup alespoň k části Bible. Cílem

Spojených biblických společností
je zpřístupnit Bibli všem lidem
na světě, v současné době proto
probíhá více než 400 překladatelských projektů!
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V roce 2017 biblické společnosti dokončily 55 překladatelských
projektů ve 49 jazycích, kterými
hovoří více než 580 milionů
čtenářů. Vzniklo 20 zcela
nových překladů pro přibližně 14 milionů lidí. Sedm
jazyků získalo svůj první
kompletní překlad Písma,
do čtyř jazyků byl poprvé
přeložen celý Nový zákon
a v devíti jazycích vznikla část Bible. Každý jazyk
se v průběhu času vyvíjí.
Biblické společnosti proto
usilují o revize stávajících
překladů či o zcela „nové“
překlady, pokud stávající
překlad přestane splňovat
požadavky jeho uživatelů.
To dává mladé generaci

šanci poznat biblické poselství
v jazyce, kterým skutečně hovoří. V roce 2017 bylo Písmo takto
revidováno a znovu přeloženo ve
26 případech, navíc bylo pořízeno
9 tzv. studijních vydání. Znovu
osloveno tedy bude více než 566
milionů lidí!
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Sedmdesát milionů sluchově
postižených používá ke komunikaci některý z více než čtyř set
znakových jazyků. Avšak pouze do 10 % z nich je převedena
alespoň část Písma. UBS úzce
spolupracují s mezinárodními
partnery na 26 projektech, které
po dokončení přiblíží Bibli téměř
13 milionům lidí se sluchovým
postižením. Úsilí o šíření Písma
ve znakovém jazyce se nadále
zvyšuje s tím, jak biblické společnosti investují do výcviku
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a podpory rostoucího počtu
překladatelských týmů a technického vybavení, ať už jde
o softwarové nástroje, které překladatelé používají, nebo o aplikace, jejichž prostřednictvím se
překlady dostávají ke konečným
uživatelům.
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Na celém světě trpí zrakovým
postižením asi 285 milionů lidí,
přičemž 40 milionů z nich je nevidomých. Celá Bible je do Braillova
písma převedena pouze ve 44 jazycích, její část pak v dvou stech
jazycích. Braillovo písmo zůstává navzdory vývoji zvukových

a jiných elektronických formátů
i nadále nejoblíbenějším a nejúčinnějším prostředkem, jímž
lze zrakově postiženým lidem
zpřístupnit Bibli. Biblické společnosti realizovaly v roce 2017
různé překladatelské projekty ve
32 zemích. Například v Ugandě
tak byla do Braillova písma převedena vůbec poprvé část Bible
do jazyka luganda, stejně tak do
jazyka khasi v Indii. Ve čtyřech
jazycích byly do Braillova písma převedeny další části Bible
– oshikwanyama (Namibie), kinyarwanda (Rwanda), arménština
(Arménie) či němčina (Německo,
Lutherbibel 2017). V průběhu
roku 2017 vyvinuly Spojené biblické společnosti nový software,
který urychlil proces přepisu
Bible do Braillova písma. Texty
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bude možné také sdílet prostřednictvím digitální knihovny UBS
(Digital Bible Library®).
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Vývoj v oblasti digitální technologie poskytuje nové možnosti,
jak zpřístupnit Bibli ještě většímu
počtu lidí. Klíčovým pomocníkem
při šíření Písma je Digital Bible
Library® (DBL). Do konce roku
2017 tato knihovna obsahovala
1735 textů Písma v 1269 jazycích,
které užívá 5,6 miliardy lidí. Počet
audio Biblí se v roce 2017 téměř
ztrojnásobil na 1078 nahrávek
v 732 jazycích, kterými hovoří 4,9
miliardy uživatelů. DBL využívá
služeb poskytovatelů, jako jsou
BibleSearch či YouVersion.
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Obyvatelé Jižního Súdánu příliš mnoho šťastných událostí neprožívají, o to větší byla radost,
když na letiště u města Buny
v oblasti Mabaan přistálo letadlo
s nákladem Biblí ve zcela novém
překladu. Mabaan je součástí jihosúdánského státu Horní Nil,
leží na súdánských hranicích
a jeho obyvatelé žijí pod neustálou hrozbou eskalace násilí. Nachází se zde také několik uprchlických táborů zajišťujících přežití
statisícům uprchlíků, kteří utíkají
z nestabilních oblastí Súdánu.
Mezi nejznámější patří tábor
Doro.
„Když lidé uviděli pilota malé-

ho letadla, jak klečí na přistávací
dráze, modlí se a pláče vedle několika beden, které právě vyložil,
byli ohromeni,“ popisuje událost
dr. Edward Kajivora, generální
tajemník Jihosúdánské biblické
společnosti. Bedny obsahovaly
výtisky první Bible v jazyce mabaan, vydané koncem roku 2017,
tedy dva roky před plánovaným
termínem!
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* + &Zpráva o příletu mabaanské
Bible se rychle rozšířila, a tak
se na slavnostní předání, které
se konalo 13. ledna 2018, dosta-
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+ &vily početné zástupy lidí. „Přišlo
jich na deset tisíc, nejen křesťané
z Mabaanu, ale také lidé z jiných
kmenů, uprchlíci a dokonce i lidé
jiného vyznání. Společně s nimi se
dostavili také vysocí vládní činitelé a kmenoví náčelníci,“ vzpomíná Edward.
Jeden z účastníků události,
místní rodák, přišel na slavnost
až ze súdánského Chartúmu,
kam utekl před násilnostmi.
„Byl nadšený, když se dozvěděl,
že byla Bible přeložena do jeho
rodné řeči. Slíbil, že se vydá na
cestu do Buny a povzbudí také
ostatní uprchlíky, aby tak učinili.
Při té příležitosti složil píseň, ve
které se zpívá: „Jdeme do Buny,
přivedeme všechny, abychom uviděli novorozené Boží slovo v jazyce mabaan,“ líčí dále dr. Kajivora.
„Máme zjištěno, že od této
události navštěvuje místní kostely mnohem více lidí a řada z nich
už přijala Krista,“ dodává Kajivora. „Víme dokonce o jednom muži,
který plánoval vraždu člověka,
jehož podezříval, že nese vinu za
onemocnění jeho syna. Poté, co
se zúčastnil slavnosti, vyslechl
kázání a dostal jeden výtisk Bible, se vrátil domů jako vyměněný
a jeho syn se následně uzdravil.
O tom, co prožil, nám poslal zprávu, ve které nám poděkoval za
Bibli a vůbec za vše, co jsme udělali pro lidi z Mabaanu.“

MODLEME SE, ABY NOVÁ BIBLE PŘINESLA LIDEM Z MABAANU NADĚJI!
ZPRAVODAJ ČESKÉ BIBLICKÉ SPOLEČNOSTI
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Studentský Velehrad je několikadenní celostátní setkání vysokoškoláků, které se koná každé
dva roky na známém poutním
místě Velehradě. Letošní, čtrnáctý ročník proběhne od 19. do 22.
dubna 2018. Akci organizuje Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika (VKH ČR), spolek
s více než dvacetiletou tradicí,
který nabízí prostor k duchovnímu a společenskému vyžití ve
většině českých univerzitních
měst.
Pro letošní Studentský Velehrad bylo zvoleno téma: Odpovědnost a důležitost jejího přijetí v životě každého člověka.
Výzvu Je to na Tobě doprovází
motto: „Člověk je veliký tím, že
pociťuje odpovědnost.“ (Antoine de Saint-Exupéry)
Odpovědnost může být vnímána ze dvou různých úhlů po-
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hledu, které spolu úzce souvisí
a vzájemně se doplňují. Na jedné straně je třeba vnímat odpovědnost za sebe samého, za svůj
život, vlastní vztah k Bohu, za
každodenní drobná rozhodnutí
i za velké životní kroky. Na druhé straně se jedná o odpovědnost za vnější svět. Na dvě části
bude proto rozvržen i celý program, který se nejprve zaměří
na samotného člověka jako jedince, jeho osobnost a potřeby
a následně na jeho okolí, lidi
a celou společnost.
Náplň setkání tvoří zejména
společné slavení eucharistie,
přednášky, koncerty, workshopy či diskuze ve skupinkách.
Přednášky k ústřednímu tématu nabízejí nejen teologický
a teoretický obsah, ale i konkrétní zkušenosti či prožitky
jednotlivých hostů. Setkání

nabízí prostor k přemýšlení,
duchovnímu obohacení, společným zážitkům i k navázání
nových přátelství.
Účastníci setkání se mohou
těšit na zajímavé hosty. Se svými příspěvky vystoupí např. Tomáš Halík, Marek Vácha, Magda
Vašáryová a řada dalších.
Česká biblická společnost
se rozhodla, že letošní setkání podpoří stejně jako minulý
ročník a věnuje organizátorům
několik desítek knih ze své produkce, konkrétně Rodinnou encyklopedii Bible a Nový zákon,
Žalmy, Přísloví v kapesním formátu.
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V letošním roce proběhne již devatenáctý ročník soutěže Stezka
písmáků.
Jde o soutěž, která má motivovat nejen děti, ale i dospělé
ke čtení Bible. V letošním roce
bychom chtěli soutěž obohatit
o rodinné týmy. Pokud se rodiče
a děti přihlásí jako rodina, jeden bez pomoci druhého se neobejdou. Tedy bude nutná vzájemná rodinná spolupráce.
Soutěž již tradičně spolupořádají Junák a Klub Pathﬁnder.
Každý rok jsou vybrány jiné
biblické knihy nebo jejich části.
V letošním roce budou nejmladší účastníci (kategorie N)
soutěžit ve znalostech z vybraných biblických příběhů podle
knihy Expedice Bible, kterou
vydala Česká biblická společnost. Mladší soutěžící (kategorie M) budou číst ještě Lukášovo evangelium a starším
(kategorie S) přibudou ještě dvě
knihy, a to Janovo evangelium
a 1. list Korintským. Pro dospělé, tedy pokročilé (kategorie P),
platí vše vyjmenované, jen s tím
rozdílem, že nemohou tvořit
soutěžní týmy.
První kolo probíhá online na
adrese www.stezkapismaku.cz.
Každý soutěžící má svůj účet,
kde se mu postupně zobrazují
otázky z přečtených textů. Pokud se soutěžícímu hned napoprvé nepodaří odpovědět na
všechny otázky správně, má
možnost po 24 hodinách test
opakovat, dokud se mu nepodaří vše zvládnout na 100 %. Po
úspěšném absolvování prvního
online kola, které bude probíhat od 1. dubna do 31. října 2018,

mohou soutěžící přijet na druhé
kolo do Prahy, kde formou dalšího testu prokážou, co si z daných knih zapamatovali.
Co by to bylo za soutěž, pokud
by na vítěze nečekaly hodnotné
ceny! I na Stezce písmáků ceny
nechybí, a to díky štědrosti křesťanských nakladatelství. Jedním
z neštědřejších je Česká biblická
společnost, která každý rok daruje na odměny několik krabic

ZPRAVODAJ ČESKÉ BIBLICKÉ SPOLEČNOSTI

zajímavých knih s biblickou tematikou. Za tuto podporu velmi
děkujeme.
Kniha však není jedinou hodnotnou cenou, kterou si soutěžící odveze. Tím nejhodnotnějším
je čas, který děti tráví samy nebo
spolu s rodiči v přítomnosti Božího slova.
Čteme Bibli s radostí.
Za organizátory
Růža – Roman Buchtel
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K dobrovolníkům Vězeňské
duchovenské péče nově patří
i manželský pár vietnamských
misionářů. Vzhledem k tomu,
že ve věznicích je 1700 cizinců, nejvíce Slováků, Ukrajinců
a Vietnamců, je aktivita nových
dobrovolníků nejen z Vietnamu
velice vítána.
Předseda Vězeňské duchovenské péče Pavel Zvolánek
v úvodu setkání připomněl starozákonní povzbuzující text,
kdy Pán Bůh ujišťuje Jákoba,
a tím každého chybujícího člověka o tom, že ho nikdy neopustí, že ho bude střežit všude, kam
půjde, a že učiní, co slíbil (Gn
28,10–22). „Je zajímavé si v příběhu všimnout, z čí strany přichází
iniciativa ke smíření a odpuštění. Podvodník a lhář Jákob ve
svém snu, když vidí žebřík, nešplhá nahoru k Bohu, aby se mu
zalíbil, aby se ospravedlnil, ale
naopak sám Bůh se prostřednictvím svých služebníků sklání
k němu. A to je přesně úkolem
dobrovolníků VDP. Sklonit se
k těm, kterými většina lidí pohrdá,“ řekl Zvolánek.
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Plukovník Pavel Horák, speciální pedagog a ředitel odboru
vazby a výkonu trestu Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR, informoval přítomné
o počtu vězňů v České republice,
kterých je nyní celkem 22200,
z toho 1800 ve vyšetřovací vazbě.
Necelá polovina z nich pracuje,
přičemž jejich měsíční mzda je
4,5 až 9 tisíc korun. Zaměstnanců Vězeňské služby ČR je 11746,
z toho 6416 strážných. Roční rozpočet VS ČR je 9 miliard korun,
to je 405 tisíc korun na jednoho
vězně ročně. Pokud jde o vězeňské kaplany, tabulkově připadá
1 kaplan na 500 vězňů. Podle
ředitele Horáka je z hlediska
Vězeňské služby ČR vhodné na
vězně duchovně působit tak, aby
si vážili nevězeňských alternativ,
které jim stát ve své trestní politice nabízí. Důležité je, aby byly
všemi zúčastněnými respektovány a dodržovány individuální
programy zacházení s odsouzenými, aby se tak změnila jejich
motivace k trestné činnosti
a aby tito lidé přijali osobní
odpovědnost a uvědomili
si, že záleží především na
nich, jak k nim bude společnost přistupovat. Lidem
v duchovní službě ve věznicích VS ČR doporučil Pavel Horák dobře vycházet
s vedoucími, strážnými, vychovateli a sociálními pra-

covníky, být přínosem i pro ně,
informovat příslušný personál
o každém pohybu s odsouzenými po věznici a o každé aktivitě
s nimi, nevynášet vězňům žádné
zprávy z věznice a nevnášet do
ní žádné věci, nenechat se vězni manipulovat a všechny věci,
se kterými si nebudou jistí, řešit
s dozorci a vychovateli.
Psycholog Věznice Jiřice Petr
Novák zdůraznil, že to, nač lze
vždy působit, je motivace, protože nějakou motivaci má prakticky každý. I lidé zcela propadlí
drogám a zločinu mají zpravidla
pozitivní motivaci přežít a být
pokud možno zdraví. „Teprve
když podpoříme člověka v jeho
vlastní pozitivní motivaci, můžeme očekávat, že přijme motivaci naši,“ uvedl doktor Novák.
Zásadním zdrojem tohoto motivačního působení jsou podle
něho Boží slovo a tisíciletá lidská
zkušenost zachycená v Bibli.
„Naprostá většina odsouzených jednoho dne vyjde z vězení
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mezi lidi a jde o to, s jak pravděpodobnými a jak velikými riziky
to bude,“ uvedl doktor Václav
Jiřička, hlavní psycholog Generálního ředitelství VS ČR.
Z vědeckých výzkumů a statistik
podle něho vyplývá, že zatímco
třeba velmi rozšířené užívání
aspirinu na ředění krve sníží
riziko infarktu jen o 3 procenta, často podceňované odborné
psychoterapeutické intervence
u zločinců snižují riziko recidivy
o 28 procent. „Míra intervence
musí ale odpovídat míře rizika
a její styl poznávacímu stylu pachatele. Musí reagovat primárně
na skryté kriminogenní potřeby,
nikoli na jiné, viditelnější.“ Mocnější, působivější jsou podle něj
spíše skupinová než individuální setkání s vězni. „Při psychoterapeutické intervenci jde o to,
chovat se k lidem přátelsky, ale
ne o to, dělat si z nich osobní přátele, to je jiná věc a jiná úroveň,“
upozornil. „Ideálně člověk přijde
na to, co mu pomůže, sám, když
mu psycholog, terapeut nebo
kaplan pomáhá pozorným nasloucháním a otázkami.“
K novým dobrovolníkům Vězeňské duchovenské péče promluvili také hlavní kaplan VS
ČR Pavel Kočnar a zakladatel
VDP, emeritní evangelický farář
Bohdan Pivoňka. Odpověděli
přítomným na dotazy a přinesli jim užitečné praktické rady

 * &- --

i motivující zkušenosti k jejich
nastávající službě. Při slavnostním zakončení obdrželi účastníci setkání z rukou Bohdana
Pivoňky a předsedy VDP Pavla
Zvolánka certiﬁkát o absolvovaném vzdělávání.
Česká biblická společnost
spolupracuje s Vězeňskou duchovenskou péčí dlouhodobě
a podílí se na vydávání Biblí
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do věznic. Před deseti lety vytiskla čtyři tisíce Nových zákonů, které kromě biblického
textu obsahovaly také praktické rady propuštěným vězňům
a zkušenosti odsouzených, kteří
ve vězení poznali Pána Boha.
V roce 2016 dodala Česká
biblická společnost tisíc kompletních Biblí, tedy Starý i Nový
zákon.
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Klubíčko je misijní aktivitou
sboru Církve bratrské v Praze na
Vinohradech. Jde o rodinný klub,
který během roku navštěvuje
zhruba 30 maminek se svými
dětmi. Vyjma třech vedoucích se
jedná o maminky bez křesťanské
zkušenosti, se kterými, právě
proto, chceme sdílet evangelium. Setkání probíhají dvakrát
týdně, jedenkrát měsíčně organizujeme další aktivity, např.
různé workshopy nebo
tzv. swapy (výměnné bazary).

Z vlastní zkušenosti víme, že
Bůh se nám dává poznávat skrze
Písmo. Naší touhou bylo, aby Ho
poznávaly i děti a jejich rodiče
v našem okolí. Díky Biblím
a knihám od České biblické
společnosti dnes mohou.
Jak k tomu ale došlo? Po
zakoupení prvního setu dětských Biblí nám Česká biblická
společnost nečekaně nabídla
a darovala dvě velké bedny
plné dětských Biblí a další
křesťanské publikace. Díky nim
máme
další dvě sady
Biblí, ze kterých
můžeme
na každém setkání
číst a seznamovat se

s novými biblickými příběhy.
Část knih jsme věnovaly dětem a maminkám, které nás pravidelně navštěvují. Řada z nich
projevila velkou radost a vděčnost s tím, že samy uvažovaly
o zakoupení Bible pro děti.
Druhá část darovaných knih
zůstane v naší dětské knihovně
a bude možné si je zapůjčit
domů.
Pokud jste maminkou či
tatínkem s dítětem do 3 let,
navštivte nás, rádi vás mezi sebou uvidíme.
Daniela Uhrová
a Pavla Ptáčková
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BIBLE KAŽDÝ MĚSÍC (BKM) je název celosvětového společenství lidí, kterým leží na srdci
šíření Božího slova v nejchudších zemích světa. 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 ﬁnančními 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. Modlete 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 kapkou, ze které se stane řeka a nakonec i moře. Pomocí variabilního symbolu sami určujete, 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)
 3318 = členský příspěvek člena ČBS na rok 2018
 2222 = příspěvek člena „klubu“ Bible každý měsíc
Speciﬁcký symbol identiﬁkuje dárce. Jedná se o evidenční číslo
dárce, které se uvádí u adresy vlevo. Noví dárci speciﬁcký symbol
nevyplňují.
Konstantní symbol: 0308

C  f-N J - K

Svůj dar můžete uplatnit jako odčitatelnou položku ve svém daňovém
přiznání. V případě zájmu si u nás vyžádejte potvrzení o darech pro
ﬁnanční úřad. Potvrzení Vám pošleme poštou v druhé polovině ledna.
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