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1. Identita 
1.1. Základní charakteristika  
ČKBD je pastorační instituce založená v roce 1993 Českou biskupskou 

konferencí. Jejím úkolem je především pomáhat lidem lépe porozumět Písmu 
svatému. Proto k její činnosti patří: 

� Praktická práce s Biblí – biblické kurzy pro 
dospělé, děti, mládež, seniory, kněze, pastorační 
asistenty, katechety a animátory 

� Biblicky zaměřené duchovní obnovy 
� Metodické kurzy pro animátory společenství 
� Bibliodrama jako jedna z forem praktické práce s 

Biblí 
� 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 

 
1.2. Organizační struktura 

 České katolické biblické dílo je řízeno správním výborem, 
který má devět členů. Osm členů správního výboru jmenují diecézní 
biskupové jako zástupce svých diecézí. Devátým členem je předseda 
správního výboru, kterým je biskup, pověřený Českou biskupskou 
konferencí, kterým je v současné době Mons. Dominik Duka. Správní 
výbor ČKBD volí ředitele, kterým je v současnosti P. Doc. Petr 
Chalupa.  
 Ředitel ČKBD je vedoucím týmu Biblického díla, který byl 
v roce 2008 tvořen dvěma pastoračními asistentkami Olomouckého 
arcibiskupství, spolupracovníky a dobrovolníky.  ČKBD nemělo 
v roce 2008 žádné zaměstnance v pracovněprávním vztahu. 
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 Aktivity 
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, M. Zouharová 
L. Černochová a J. Dostálková), doplňovaný o 
další dobrovolné spolupracovníky. 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. Program 
kurzu probíhá obvykle v pěti blocích 
rozvržených do celého víkendu. Součástí 
programu je společná modlitba, slavení mše 
svaté a možnost duchovního rozhovoru či svátosti smíření.  

 
1.3.Akce týmu Biblického díla 
 

DATUM MÍSTO SKUPINA POPIS AKTIVITY 
leden     

14.1. Doloplazy farnost praktická práce s Biblí 
18.-20.1. Ktiš animátoři uvedení do bibliodramatu 

25.-27.1. Dolany katecheté kurz výroby a práce s bibl.postavičkami 

únor     
7.-10.2. Č. Těšín katecheté duchovní obnova s Biblí 

12.2. Olomouc děti příprava akce "Z pohádky do Nového zákona" 
14.2. Olomouc děti účast v porotě soutěže Bible a my 
19.2. Olomouc děti příprava akce "Z pohádky do Nového zákona" 

22.-24.2. Dolany věřící postní biblická duchovní obnova 
27.2. Vlkoš děti práce s Biblí pro děti 

29.2.-1.3. Horní Lideč farnost kurz výroby a práce s bibl.postavičkami 
březen     

2.3. Staré Město farnost praktická práce s Biblí 

3.3. Velehrad veřejnost 
přednáška na téma "Starozákonní východiska 
sociální nauky církve" 

5.3. Blatnice farnost praktická práce s Biblí 

8.3. Dolany pobyt Salesiánští spolupracovníci-duchovní obnova 

12.3. TV - Brno veřejnost úvodní slovo k pořadu Ester pro ČT 

14.-16.3. 
Hradec 
Králové 

katecheté kurz výroby a práce s bibl.postavičkami 

21.-24.3. Dolany věřící biblicko-liturgické prožití velikonočního tridua 
duben    

2.-6.4. Dolany pobyt Komunita Blahoslavenství-duchovní obnova 
4.4. Nedakonice farnost praktická práce s Biblí 
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5.4. Nedakonice biřmovanci praktická práce s Biblí 
6.4. Dobratice farnost praktická práce s Biblí 

15.4. Kroměříž veřejnost 
přednáška na téma "Sociální ustanovení Starého 
zákona-základy sociální nauky církve" 

17.4. Olomouc matky s dětmi biblická práce pro mateřské centrum 

18.4. Kyjov veřejnost 
přednáška na téma "Sociální ustanovení Starého 
zákona-základy sociální nauky církve" 

19.4. Chuchelná děti praktická práce s Biblí 
22.4. Olomouc studenti praktická práce s Biblí 
23.4. Uherský Brod veřejnost přednáška na téma "Sondy do dějin SZ Izraele" 

26.4. 
Osová 
Bitýška 

animátoři uvedení do metod praktické práce s Biblí 

květen     
30.4.-4.5. Dolany pobyt Akademické fórum-duchovní obnova 

3.5. Kroměříž past.pomocníci úvod do Písma svatého 
9.-11.5. Dolany děti praktická práce s Biblí 

12.5. Olomouc past.teologové 
přednáška na téma "Vztah mezi exegezí a 
biblickou pastorací" 

12.5. Olomouc past.teologové 
přednáška na téma "Biblické postavičky v 
praktické práci s Biblí" 

13.-14.5. Dolany pobyt Charita Olomouc-pracovní setkání 
17.5. Kroměříž past.pomocníci úvod do Písma svatého 
18.5. Olomouc veřejnost Z pohádky do Nového zákona  
19.5. Zlín studenti praktická práce s Biblí 

23.-25.5. Sobotín rodiny praktická práce s Biblí 
30.5.-1.6. Dolany matky   kurz pro osamělé matky 

31.5. Linz vedoucí 
mezinárodní setkání vedoucích kurzů 
bibl.postaviček 

31.5. Kroměříž past.pomocníci úvod do Písma svatého 
červen     

5.6. TV - Brno veřejnost podíl na pořadu ČT "Po hladině" 
6.6. Nedakonice farnost praktická práce s Biblí 

11.6. Olomouc kněží porada děkanů o podpoře četby Bible v r. Bible 

22.6. TV - Brno veřejnost 
pořad ČT "Po hladině" o překladu a 
uměl.interpretaci knihy Ester 

22.6.-9.7. Tanzánie veřejnost plenární zasedání KBF  
červenec    

30.6-4.7. Dolany mládež biblické prázdniny pro dívky 
3.-5.7. Velehrad poutníci Velehradský rukopis - opisování Bible 

14.-20.7. Dolany katecheté kurz výroby a práce s bibl.postavičkami 
20.7. TV - Dolany veřejnost rozhovor pro TV Noe o praktické práci s Biblí 

21.-26.7. Dolany mládež biblické prázdniny pro mládež 
srpen     

15.8. Dolany pobyt Charita Olomouc-pracovní setkání 

17.8. TV - Dolany veřejnost 
rozhovor pro ČT1 - křesťanský magazín o 
praktické práci s Biblí 
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28.-29.8. Dolany pobyt Charita Olomouc-pracovní setkání 
září    

9.9. 
Frýdek-
Místek 

veřejnost přednáška na téma "Ženy starého zákona" 

11.9. Olomouc katecheté 
jednání o spolupráci s časopisem pro katechety 
"Cesty katecheze" 

11.9. Brno veřejnost 
jednání s Rapsodickým divadlem o ztvárnění 
textů o sv. Pavlovi 

16.9. Plzeň kněží praktická práce s Biblí 
17.9. Ostrava senioři Den s apoštolem Pavlem pro seniory 

18.9. 
Valašské 
Meziříčí 

žáci ZŠ Den s apoštolem Pavlem pro žáky ZŠ Salvátor 

20.9. Olomouc MSKA přednáška na téma "Židé v Pavlových listech" 
21.9. Dolany matky praktická práce s Biblí 
21.9. Dobratice farnost praktická práce s Biblí 

25.9. Velehrad jednání 
jednání o projektu biblické výstavy na 
Velehradě 

říjen    

2.10. Olomouc jednání 
jednání o projektu biblické výstavy na 
Velehradě 

4.10. Přelouč farnost Den s apoštolem Pavlem pro farnost 

7.-8.10. Dolany 
ředitelé, 
kaplani 

ředitelé a kaplani církevních škol-praktická 
práce s Biblí 

8.10. Stínava farnost praktická práce s Biblí 
13.-15.10. Dolany pobyt Charita Olomouc-pracovní setkání 
17.-19.10. Dolany pobyt Komunita Blahoslavenství-duchovní obnova 

20.10. Olomouc jednání 
jednání o projektu biblické výstavy na 
Velehradě 

24.-28.10. Dolany katecheté kurz výroby a práce s bibl.postavičkami 
listopad    

1.-3.11. Dolany pobyt Dcery P.M.Pomocnice - pracovní setkání 

1.11. 
Újezdec u 

Luhač. 
biřmovanci praktická práce s Biblí 

5.11. Prostějov veřejnost přednáška na téma "Sondy do dějin SZ Izraele" 
7.-9.11. Č. Budějovice farnost kurz výroby a práce s bibl.postavičkami 

13.11. Velehrad jednání 
jednání o projektu biblické výstavy na 
Velehradě 

14.-16.11. Chlum u Tř. farnost kurz výroby a práce s bibl.postavičkami 
19.11. Krnov farnost praktická práce s Biblí 

20.-22.11. Olomouc veřejnost veletrh Libri, workshop o četbě Bible 
21.-23.11. Gruň rodiny praktická práce s Biblí 

27.11. Olomouc jednání 
jednání o projektu biblické výstavy na 
Velehradě 

28.-30.11. Dolany věřící biblická adventní duchovní obnova 
prosinec    

9.12. Olomouc studenti praktická práce s Biblí 
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12.12. 
Velká 

Bystřice 
biřmovanci praktická práce s Biblí 

23.12. Linz veřejnost 
konzultace o převedení biblických her na CD-
ROM 

28.12-1.1. Vidče  rodiny praktická práce s Biblí 

 
1.4. Akce a situace v jednotlivých diecézích 

V každé diecézi je biskupem jmenován jeden zástupce do správního výboru 
Českého katolického biblického díla. Tento delegát koordinuje biblické aktivity 
v diecézi. 
 

1.4.1. Brněnská diecéze  
Zástupce - P. Doc. Petr Mareček, Th.D. 

 
• Rostoucí zájem o biblické hodiny mezi věřícími. Ve společenstvích se 

jedná o meditativní četbu Písma sv. – Lectio divina 
• Děti a mládež se s Písmem svatým setkávají ve výuce náboženství a ve 

společenstvích. 
• Vzdělávací kurz s tématem „Svatý Pavel“, pořádá Pastorační středisko 

brněnské diecéze, účastní se ho 170-200 posluchačů, přednášející P. Petr 
Mareček, P. Stanislav Pacner. 

• Katechetickém věstníku vydávaném Katechetickým centrem brněnské 
diecéze se ve školním roce 2007/08 připravoval vzdělávací materiál o 
životě a působení apoštola Pavla. Katecheté tak mohli být dobře 
připraveni na rok sv. Pavla. 

• P. Petr Mareček vedl biblické populárně vzdělávací přednášky pro ČKA, 
MSKA, aj. 

 
1.4.2. Českobudějovická diecéze  

Zástupce - P. Mgr. Bohuslav Richter 
 
• Biblické hodiny probíhají na několika místech 
ČB diecéze (Lišov, Borovany, Hartmanice, 
Slivice - Milín, Čtyři Dvory v Českých 
Budějovicích). Prozatím chybí koordinace a 
systematická spolupráce těchto skupin.  

• V Českých Budějovicích a v Chlumu u 
Třeboně si farnosti vyráběli biblické 
postavičky a učili se s nimi pracovat. 
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1.4.3. Královehradecká diecéze  
Zástupce - P. Mgr. Václav Vacek 
 
• Přibližně v polovině farností Královehradecké diecéze se konají setkání 

nad Biblí.  
• diecéze má pastorační program na každý rok, jehož je Pavel pro letošní 

rok patronem. Kněží a farnosti se zaměřují na list Galaťanům.  jednotlivá 
pastorační centra se podílí na přípravě programu. 

 
1.4.4. Litoměřice 

Zástupce - P. ThLic. Jiří Voleský 
 
• Biblické hodiny v litoměřické diecézi se konají v 70% farností.  
• V diecézním časopise Zdislava je věnována strana tématu sv. Pavel.  
 

1.4.5. Ostravsko-opavská diecéze 
Zástupce - P. Mgr. Vladimír Schmidt  
 
• Ve společenstvích se pravidelně čte Písmo svaté, ve farnostech probíhají 

duchovní obnovy formou lectio divina, v Českém Těšíně v pravidelně 
probíhá biblická duchovní obnova pro katechety.  

 
1.4.6. Plzeň 

Zástupce - P. Ing. Pavel Větrovec, Th.D., S.S.L. 
 
• Pro tento rok bylo biskupem vybráno motto „Vím, 

komu jsem uvěřil“, do farností byl rozeslán velmi 
dobře graficky i kreativně pojatý plakát 

• Biblické hodiny probíhají v 70% farností, ale 
neexistuje žádná spolupráce, koordinace 

• Mons. František Radovský i další duchovní 
vybízejí při promluvách věřící k pravidelné četbě 
Písma.  

• Ve vysokoškolském klubu je 8 večerů v roce věnováno biblickému 
tématu. 

• Věřící mají trvale zájem o denní tichou chvíli. 
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1.4.7.Pražská arcidiecéze  
Zástupce - P. Dr. Angelo Scarano 
 
• V mnoha farnostech probíhají biblické hodiny.  
• Pastorační středisko prostřednictvím svého webu (www.vira.cz a 

www.pastorace.cz) nabízí biblický citát na mobil, texty pro nedělní 
liturgii, téma týdne – zamyšlením nad biblickým citátem, apod. 

 
1.4.8. Olomoucká arcidiecéze 

Zástupce - P. Doc. Petr Chalupa, Th. D. – ředitel ČKBD 
 
• 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. Představení putuje 
po různých místech Moravy a proběhlo i na 
obrazovce České televize. 

• Biblické hodiny se konají na mnoha místech 
olomoucké arcidiecéze (např. Svatý kopeček, 
Olomouc, Babice u UH).  

• Na výstavišti Flóra v Olomouci byl veletrh Libri 2008 zaměřen na téma 
rok Bible a osudové osmičky v dějinách ČR. ČKBD mělo vlastní stánek, 
prezentaci své činnosti na panelech a 4 vitríny s biblickými obrazy 
z biblických postaviček. ČKBD připravilo také dva workshopy – čtení 
Bible v skupině. 

 
2. Publikace a pomůcky 

2.1. Knihy a mapky 
V letošním roce jsme vydali 5 druhů 
nových mapek a udělali jsme dotisk 
již vydaných mapek.  Mapka Cesty 
apoštola Pavla byla zaslána do všech 
farností jako nabídka k aktivnímu 
zapojení dětí do prožívání roku sv. 
Pavla. V nabídce máme mapky: 

� Cesty apoštola Pavla 
� Palestina v době Ježíšově 
� Praotcové Izraele 
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� Mojžíš 
� Josef Egyptský 
� Saul, David, Šalomoun 
� Eliáš a Elizeus 

 
V lednu jsme vydali překlad knihy doplněný o fotografie - Kreativní přístupy 
k Bibli od Anneliese Hechtové. Jedná se o metodickou pomůcku pro moderátory 
biblických skupinek. Odpovídá na otáky, jak vést biblickou skupinku, jak číst 
Bibli, jak se kreativně zapojit.  
 

2.2. Nápady a pomůcky na webu 
Na webových stránkách www.biblickedilo.cz se stále rozvíjí sekce Praktická 
práce s Biblí. V ní je možné nalézt praktické pomůcky pro vedení biblické 
skupinky, připravené scénáře pro setkání nad Biblí s dospělými i dětmi.  

 
3. Plány a projekty pro příští rok  
První polovina roku 2009 bude ve znamení Roku sv. Pavla. Připravujeme 
duchovní obnovy a kurzy praktické práce s Biblí zaměřené na postavu apoštola 
Pavla.  
Proběhne další ročník projektu „Velehradský rukopis“ o Dnech lidí dobré vůle 
na Velehradě ve dnech 4. - 5. 7. 2009.  
Zapojíme se do projektu vznikajícího Velehradského muzea.  
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4. Mezinárodní spolupráce 
Nejvýznamnějším mezinárodním 
setkáním bylo plenární shromáždění 
Katolické biblické federace (KBF), které 
se konalo přelomu června a července 
2008 v Tanzánii ve městě Dar-es-
Salaam. ČKBD na něm reprezentoval P. 
Doc. Petr Mareček.   
 
P. Doc. Chalupa byl správním výborem 
KBF pro následující tři roky jmenován koordinátorem subregionu Střední 
Evropa. Na zasedání vznikl závěrečný dokument, který je dostupný na 
internetových stránkách Biblického díla www.biblickedilo.cz.  

 
5. Finanční situace 

5.1. Financování Biblického díla 
České katolické biblické dílo je církevní nezisková organizace, která je 

financovaná z darů drobných dárců. 33. 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  

5.2. Personální situace 

České katolické biblické dílo nemělo v roce 2008 žádné zaměstnance 
v pracovněprávním vztahu. Všechny aktivity i úřední agenda byly vykonávány 
dobrovolníky a pastoračními asistentkami Olomouckého arcibiskupství – Mgr. 
Ludmilou Černochovou a PhDr. Marií Klaškovou. Hospodaření schvaluje 
správní výbor ČKBD se svým předsedou Mons. Dominikem Dukou. Správní 
výbor se v průběhu roku sešel k dvěma zasedáním. 
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6. Kontaktní údaje 
 
 

 

 

 

 

 

 

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: 101 550 2075/5500 

 


