ČESKÉ KATOLICKÉ
BIBLICKÉ DÍLO
výroční zpráva za rok 2007

České katolické biblické dílo
Biblické dílo (ČKBD) je pastorační instituce založená v roce
1993 Českou biskupskou konferencí. Jejím úkolem je především
pomáhat lidem lépe porozumět Písmu svatému. Proto k naší činnosti
patří:
Praktická práce s Biblí – biblické kurzy
pro dospělé, děti, mládež, seniory, kněze,
pastorační asistenty, katechety a animátory
Kurzy vytváření biblických postaviček
Bible v liturgii – rozhlasové pořady
s výkladem nedělních liturgických čtení,
které vysílá rádio Proglas. Texty jsou
zveřejněny na našich stránkách –
www.biblickedilo.cz

Mezinárodní aktivity
Nejvýznamnějším mezinárodním setkáním byla konference
ředitelů biblických institutů ze subregionu Střední Evropa Katolické
biblické federace (KBF), která se konala ve dnech 16. - 18. 9. 2007 ve
Slovinsku. Za ČKBD se jí zúčastnili P. Chalupa a M. Klašková. Mezi
projednávanými záležitostmi zaujímala přední místo příprava
plenárního shromáždění KBF, které
se uskuteční na přelomu června a
července roku 2008 v Tanzánii (Dares-Salaam). Další výraznou událostí,
o níž se jednalo, byl synod biskupů,
který se má sejít na podzim roku
2008 nad tématem Boží slovo
v životě církve.

Ve dnech 20. - 22. 9. 2007 se ředitel P. Chalupa zúčastnil
kongresu Renovabis ve Freisingu. Instituce Renovabis podpořila
finančně opravu centra ČKBD v Dolanech.

Na pozvání lineckého Biblického díla se P. Chalupa
a M. Klašková zúčastnili ve dnech 19. - 21. 8. 2007 letní biblické
školy v Greisinghofu nedaleko Lince. Akce byla příležitostí
k načerpání nových impulsů k praktické práci s Biblí a k navázání
nových kontaktů s pracovníky lineckého Biblického díla.

Aktivity ve vzdělávacím centru v Dolanech
V sídle
Biblického
díla
v Dolanech pravidelně probíhají
kurzy s biblickou náplní pro
účastníky
různých
věkových
kategorií.
Kurzy
vede
tým
Biblického díla (P. Chalupa,
M. Klašková a M. Zouharová)
doplněný o další dobrovolné
spolupracovníky. Program kurzu
probíhá obvykle v pěti blocích rozvržených do celého víkendu.
Součástí programu je společná modlitba, slavení mše svaté, adorace
a možnost duchovního rozhovoru či svátosti smíření.
Přehled kurzů:
 16. - 18. 3. 2007 - Biblické základy eucharistie
 6. - 9. 4. 2007 - Biblicko-liturgické prožití velikonočního
tridua
 11. - 13. 5. 2007 - Praktická práce s Biblí pro rodiny
s dětmi z ostravsko-opavské a brněnské diecéze
 15. - 17. 6. 2007 - Praktická práce s Biblí pro
prvokomunikanty z farnosti Brno-Líšeň
 8. - 11. 8. 2007 – Týden s Biblí pro mládež - biblická
duchovní obnova
 19. - 21. 10. 2007 - Kurz výroby biblických postaviček
a práce s nimi v Dolanech
 25. - 28. 10. 2007 - Praktická práce s Biblí pro rodiny
s dětmi z ostravsko-opavské a brněnské diecéze

Přehled poskytnutého ubytování ve vzdělávacím centru
ČKBD v Dolanech:
 Komunitě Blahoslavenství z Dolan k ubytování účastníků
duchovních obnov - 12. - 14. 1.; 18. - 24. 2.; 18. - 22. 7.;
31. 8. - 8. 9.; 30. 11. - 2. 12. 2007.
 Studentům CMTF UP k blokovému semináři z psychologie
- 29. 4. - 1. 5. a 9. - 10. 11. 2007.
 Studentům CMTF UP k blokovému semináři četby řeckých
a latinských textů - 23. - 25. 11. 2007.
 Salesiánským spolupracovníkům pro duchovní cvičení 11. - 14. 7. 2007.
 Centru pro rodinu Arcibiskupství olomouckého pro
duchovní obnovu osamělých matek s ukázkou praktické
práce s Biblí, vedenou M. Klaškovou a P. Chalupou 2. - 4.
11. 2007.
 Pracovníkům ČT Ostrava v souvislosti natáčením pořadu
Cesty víry - 21. - 23. 1. 2007.

Aktivity Biblického díla
mimo vzdělávací centrum v Dolanech
České katolické biblické dílo je
interdiecézní institucí, proto připravuje
kurzy s biblickou náplní v různých
místech ČR. Děje se tak na pozvání
konkrétních lidí či institucí. Výjezdní
tým pro kurzy praktické práce s Biblí
tvoří P. Chalupa a M. Klašková, pro
kurzy výroby biblických postaviček
M. Klašková a J. Dostálková. Aktivity
jsou rozdělené podle diecézí:
Ostravsko-opavská diecéze:
 Český Těšín - Duchovní obnova ve formě praktické práce
s Biblí pro katechety diecéze ostravsko-opavské ve dnech 25. 28. 1. 2007. Pořádalo: Centrum pro katechezi Biskupství
ostravsko-opavského.

 Frýdlant nad Ostravicí - Druhá část uvedení do praktické práce
s Biblí pro animátory Ostravsko-opavské diecéze ve dnech 2. 3. 3. 2007. Pořádalo: Centrum pro mládež Biskupství ostravskoopavského.
 Chuchelná - Praktická práce s Biblí pro děti chodící do výuky
náboženství v rámci jejich přípravy na první svaté přijímání dne
8. 5. 2007. Pozvání: katechetka Olga Stuchlá podpořena místním
farářem.
 Vidče - Praktická práce s Biblí pro rodiny s dětmi z Diecéze
ostravsko-opavské ve dnech 30. 12. 2007 - 1. 1. 2008.
Brněnská diecéze:
 Brno - V rámci „biblického kurzu
/ cyklu přednášek / pozvání ke
studiu“, pořádaného Pastoračním
střediskem Biskupství brněnského,
přednášel dne 11. 1. 2007
P. Chalupa
na
Biskupském
gymnáziu o Josefu Egyptském
(dle Gn 37,1-50,26).
 Brno - Regionální kolo soutěže „Bible a my“ na Biskupském
gymnáziu v Brně dne 7. 2. 2007. P. Chalupa byl pozván jako
člen poroty. Podílel se na přípravě celé akce odborným
recenzováním testů pro soutěžící.
 Telnice u Brna – Praktická práce s Biblí v rámci přípravy
biřmovanců dne 23. 2. 2007.
Královehradecká diecéze:
 Pardubice - Kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi
ve dnech 23. - 25. 3. 2007. Pořádalo: Centrum pro katechezi
Královehradecké diecéze.
 Pustina u Luže - Duchovní obnova ve formě praktické práce
s Biblí pro katechety Litomyšlska ve dnech 12. - 14. 10. 2007
v Domě sv. Anny v Pustině.

Českobudějovická diecéze:
 Písek - Kurz výroby biblických
postaviček a práce s nimi ve
dnech 1. -3. 6. 2007. Pořádala:
Kongregace bratří Nejsvětější
Svátosti.
 České Budějovice - Kurz výroby
biblických postaviček a práce
s nimi ve dnech 30. 11. - 2. 12.
2007. Pořádala: Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti.
Pražská arcidiecéze
 Tuchoměřice - Prezentace činnosti ČKBD a vedení praktické
práce s Biblí dne 10. 2. 2007. Pořádala: Komunita Chemin neuf.
Olomoucká arcidiecéze
 Velehrad – Velehradský
rukopis - třetí ročník ručního
přepisování Bible v rámci
Dnů lidí dobré vůle na
Velehradě ve dnech 3. - 5. 7.
2007.
 Olomouc – Podíl na
přípravě
i
provedení
interaktivního
odpoledne
„Z pohádky do biblické
historie“ pro rodiny s dětmi na olomouckém výstavišti Flora dne
20. 5. 2007.
 Vyškov na Moravě - praktická práce s Biblí v rámci přípravy
biřmovanců dne 24. 2. 2007. Na pozvání vyškovského děkana
P. Antonína Štefka.
 Prostějov - Kreativní podvečer v podobě praktické práce
s novozákonními texty o vzkříšení pro zájemce z Prostějova
a okolí dne 19. 3. 2007. Pořádalo: Cyrilometodějské gymnázium
v Prostějově.
 Vnorovy - Kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi ve
dnech 25. - 27. 5.2007.

 Veselí nad Moravou - Praktická práce s Biblí pro účastníky
biblických hodin a další zájemce dne 4. 6. 2007.
 Babice u Uherského Hradiště - Praktická práce s Biblí pro
účastníky biblických hodin, děti a další zájemce dne 29. 6. 2007.
 Kroměříž – Prázdninová duchovní obnova ve formě praktické
práce s Biblí pro dívky ve dnech 22. - 26. 8. 2007. Pořádaly:
Sestry sv. Kříže.
 Zlín - Praktická práce s Biblí pro účastníky biblických hodin
a další zájemce dne 31. 10. 2007.
 Kroměříž – Adventní duchovní obnova ve formě praktické
práce s Biblí pro dívky dne 2. 12. 2007. Pořádaly: Sestry
sv. Kříže.
 Nedakonice – První setkání z trojdílné série praktické práce
s Biblí pro účastníky biblických hodin a další zájemce dne 7. 12.
2007.

Zprávy zástupců z diecézí
V každé diecézi je jmenován jeden zástupce do správního
výboru Českého katolického biblického díla. Tento delegát má
koordinovat biblické aktivity v diecézi.
Brněnská diecéze
P. Doc. Petr Mareček, Th.D.
• Rostoucí zájem o biblické hodiny mezi věřícími. Ve
společenstvích se jedná o meditativní četbu Písma svatého –
Lectio divina
• Děti a mládež se s Písmem svatým
setkávají ve výuce náboženství a ve
společenstvích.
• Vzdělávací kurz s názvem „Prorok
Amos a Skutky apoštolů“ pořádalo
Pastorační středisko Brněnské diecéze,
účastnilo se ho kolem 200 posluchačů,
přednášející P. Stanislav Pacner, P. Petr
Mareček, P. Ladislav Heryán.
• V Katechetickém věstníku vydávaném

Katechetickým centrem Brněnské diecéze je ve školním roce
2007/08 vzdělávací materiál o životě a působení apoštola Pavla.
• P. Petr Mareček vedl biblické populárně vzdělávací přednášky
v Brně a Zábřehu.
Českobudějovická diecéze
P. Mgr. Bohuslav Richter
• Biblické
hodiny
probíhají
na
několika
místech
Českobudějovické diecéze (Lišov, Borovany, Hartmanice,
Slivice - Milín, Čtyři Dvory v Českých Budějovicích). Prozatím
chybí koordinace a systematická spolupráce těchto skupin.
• Farnosti mají k dispozici knihu "První čtení o Bohu", která je
určena žákům základních škol.
Litoměřická diecéze
P. ThLic. Jiří Voleský
• V diecézním časopise „Zdislava“ je věnována strana pro biblická
témata.
• Biblické hodiny v litoměřické diecézi se konají v mnoha
farnostech.
• Na kněžských vikariátních konferencích se systematicky probírá
papežova kniha "Ježíš Nazaretský", která je do značné míry
biblicky utvářena.
Ostravsko-opavská diecéze
P. Mgr. Vladimír Schmidt
• Biskupství
ostravsko-opavské
vydává cyklus tématických textů
pro společenství, který se nazývá
"Ve škole Ježíšově". Ke každému
modlitebnímu setkání ve společenství jsou tak nabídnuty konkrétní
úryvky z Písma svatého.

Královehradecká diecéze
P. Mgr. Václav Vacek
• Na mnoha místech ve farnostech Královehradecké diecéze se
konají setkání nad Biblí.
•
Plzeňská diecéze
P. Ing. Pavel Větrovec, Th.D., S.S.L.
• Pastorační centrum na biskupství, různé prodejny a farní
knihovny nabízejí poměrně širokou možnost biblické literatury.
• Věřící mají trvale zájem o „Denní tichou chvíli“.
• V 75% farností probíhají biblická setkání (alespoň několikrát do
roka). Prozatím chybí koordinace.
• Mons. František Radovský i další duchovní vybízejí při
promluvách věřící k pravidelné četbě Písma.
Pražská arcidiecéze
P. Dr. Angelo Scarano
V mnoha farnostech probíhají biblické hodiny. Biblického
apoštolátu se týká nabídka Pastoračního střediska, www.vira.cz
a www.pastorace.cz
• biblický citát na mobil, čte denně přes 7000 zájemců emailem (či
sms) a dalších několik tisíc návštěvníků je může číst na titulní
stránce www.vira.cz
• "nedělní liturgii" čte přes 3500 lidí emailem (týdně), přes 1000
lidí také na webu.
• "téma týdne" (krátká úvaha nad biblickým citátem z nedělní
liturgie), cca 500 lidí (týdně).
• „Stůl Slova“ (rozbor biblických nedělních textů a úvaha,
autorem je P. Aleš Opatrný), čte asi 500 lidí týdně.
• jiné rozbory a výklady liturgických textů, cca 1000 lidí týdně.
• na všech těchto textech se podílí tým asi deseti lidí.

Olomoucká arcidiecéze
P. Doc. Petr Chalupa, Th. D.
• P. Petr Chalupa vede většinu kurzů pořádaných ČKBD
v Olomoucké arcidiecézi i mimo ni. Vede také biblicky
zaměřené vědecko-populární přednášky pro veřejnost.
• Pro scénické ztvárnění starozákonní knihy
Ester Rapsodickým divadlem přeložil P. Petr
Chalupa text tohoto biblického spisu. Také
se účastnil několika konzultací při přípravě,
byl přítomen na předpremiéře (27. 10.) a
premiéře (30. 10.) v Arcidiecézním muzeu
v Olomouci. Představení putuje po různých
místech Moravy, připravuje se i natočení
představení štábem České televize.
• Biblické hodiny se konají na mnoha místech
olomoucké arcidiecéze (např. Svatý kopeček, Olomouc, Babice
u Uherského Hradiště).
• V roce 2007 probíhala příprava na rok Bible, který v Olomoucké
arcidiecézi proběhne v roce 2008. Do přípravy byly zapojeny
pastorační instituce arcibiskupství a také Biblické dílo.

Finanční a personální situace
České katolické biblické dílo je církevní nezisková organizace, která
je financovaná z darů drobných dárců. Třicátá třetí neděle
v liturgickém mezidobí je vyhlašována jako Den Bible. V tento den
probíhá v katolických kostelích sbírka na biblický apoštolát. Výnos
sbírky je podle rozhodnutí České biskupské konference rozdělen na
dvě části:
• 75% - České biblické společnosti
• 25% - Českému katolickému biblickému dílu
České katolické biblické dílo nemělo v roce 2007 žádné zaměstnance
v pracovněprávním vztahu. Všechny aktivity i úřední agenda jsou
vykonávány dobrovolníky a pastorační asistentkou Olomouckého
arcibiskupství Marií Klaškovou. Hospodaření schvaluje správní výbor
ČKBD se svým předsedou Mons. Dominikem Dukou. Správní výbor
se schází pravidelně dvakrát ročně.

České katolické
biblické dílo
Dolany 443, 783 16 Dolany u Olomouce
Telefon: 605 300 466
Email: info@bible-cz.org
www.biblickedilo.cz
IČ: 73633003
Číslo účtu: 1015502075/5500

