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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
 Pravidelné pořady a příspěvky pro rozhlas,
televizi, noviny a další média

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. V současné době je jím 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 2010 tvořen pastorační asistentkou Olomouckého
arcibiskupství, spolupracovníky a dobrovolníky. ČKBD nemělo
v roce 2010 žádné zaměstnance v pracovně právním vztahu.
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2. 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 a J. Dostálková), doplňovaný o další
dobrovolné spolupracovníky. České katolické biblické
dílo je interdiecézní institucí. Připravuje proto kurzy
s biblickou náplní na různých místech ČR – na
pozvání konkrétních lidí či institucí. Program kurzu je
obvykle rozvržen do pěti bloků během celého
víkendu. Součástí programu je společná modlitba,
slavení mše svaté a možnost duchovního rozhovoru či
svátosti smíření.

2.1.
TERMÍN

Akce týmu Biblického díla
ÚČASTNÍCI Z
DIECÉZE

MÍSTO
KONÁNÍ

SKUPINA

POPIS AKTIVITY

leden

1.-9.1.

Zurich

subregion
KBF

22.-24.1.

Olomoucká

Dolany

katecheté

28.-31.1.

Ostravskoopavská

Český Těšín

katecheté

4.2.

Plzeňská

Tachov

veřejnost

5.-6.2

Královehradecká

Pardubice

sbor

12.2.

Olomoucká

Břest

farnost

19.-21.2.

různé

Dolany

dospělí

28.2.

Brněnská

Znojmo

veřejnost

konzultace s ředitelem
švýcarského Biblického díla Dr.
Bauerem o organizačním
zajištění podzimní konference a
plenárního shromáždění
subregionu Střední Evropa ve
Vispu a nákup materiálu k
výrobě biblických postaviček
kurz výroby biblických
postaviček a práce s nimi
duchovní obnova ve formě
praktické práce s Biblí
(mudroslovné knihy)

únor
přednáška pro ČKA: "Požehnání
a kletby v Dt"
kurz výroby biblických
postaviček a práce s nimi
praktická práce s Biblí pro
farnost
postní duchovní obnova
přednáška s diskusí pro MSKA
na téma „Texty o násilí ve SZ“
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březen
kurz výroby biblických
postaviček a práce s nimi
"dynamická práce s Biblí" pro
setkání mládeže
biblická práce pro společenství
matek na téma „biblické základy
křtu“

5.-7.3.

různé

Dolany

dospělí

20.3.

Pražská

Praha

mládež

26.-28.3.

Ostravskoopavská

OstravaPustkovec

farnost

2-5.4.

různé

Dolany

rodiny,
dospělí

9.-11.4.

Brněnská

Dolany

děti

12.4.

Brněnská

Telnice

mládež

16.-17.4.

Královehradecká

Dolní Čermná

sbor

23.-25.4.

Brněnská

Dolany

mládež

29.4.

Olomoucká

Zábřeh n.M.

veřejnost

30.4-2.5.

různé

Dub n.M.

rodiny

8.5.

Ostravskoopavská

Bruntál

rodiny,
farnost

15.5.

Olomoucká

Kalvárie u
Jaroměřic

farnost

21.-23.5.

Ostravskoopavská

Světlá Hora

farnost

svatodušní duchovní obnova

31.5.

Olomoucká

Dolany

děti

praktická práce s Biblí pro děti z
farnosti Šumperk

duben
biblicko-liturgické prožití
velikonočního tridua v Dolanech
praktická práce s Biblí pro
prvokomunikanty z Brna-Líšně
úvod do četby Bible pro
biřmovance z farnosti
Sokolnice-Telnice
kurz výroby a práce s
bibl.postavičkami
praktická práce pro biřmovance
z Brna Žabovřesk
přednáška o překladech Písma
sv. v rámci jejich ručního
opisování NZ

květen
praktická práce s Biblí pro
rodiny s dětmi
příprava a účast na pouti rodin z
farnosti Ostrava Poruba na
Uhlířský vrch
přednáška pro biřmovance a
farnost na téma: Petrovo kázání
o letnicích

červen
14.6.

Olomoucká

15.6.

Brněnská

16.6.

Olomoucká

25.-27.6.

praktická práce s Biblí pro děti z
olomouckých farností
praktická práce s Biblí pro
Brno
farnost
farnost sv. Tomáše v Brně
praktická práce s Biblí pro děti z
Dolany
děti
farnosti Újezdec u Luhačovic
subregion školící setkání lektorek výroby
Baumgartenberg
KBF
biblických postaviček
Dolany

děti

červenec
3.-5.7.

různé

Velehrad

poutníci

16.-24.7.

různé

Dolany

katecheté

Velehradský rukopis - opisování
Bible
intenzivní kurz výroby a práce s
bibl.postavičkami
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26.-31.7.

Brněnská

Dolany

děti

biblické prázdniny pro dívky s
praktickou prací s Biblí

srpen
16.8.

různé

18.8.

různé

workshop „metodika praktické
práce s Biblí“ pro účastníky
celostátního setkání animátorů
workshop „metodika praktické
Kroměříž
animátoři
práce s Biblí“ pro účastníky
celostátního setkání animátorů
subregion
účast na Bibelpastorale
Puchberg
Studientagung
KBF
praktická práce s Biblí pro děti
Luleč
děti
na letním táboře
praktická práce s Biblí pro
Vranov u Brna biřmovanci biřmovance a kmotry z farnosti
Dubňany
Kroměříž

animátoři

7.9.

Laakirchen

subregion
KBF

10.-12.9.

Visp

subregion
KBF

12.-14.9.

Visp

subregion
KBF

19.-21.8.
24.8.

Olomoucká

27.8.

Brněnská

září

21.9.

Olomoucká

Zlín

animátoři

22.9.

Ostravskoopavská

Ostrava

senioři

24.-26.9.

Olomoucká

Dolany

dospělí

8.-9.10.

Brněnská

Boskovice

farnost

14.-16.10.

Ostravskoopavská

OstravaPustkovec

dospělí

23.10.

Královehradecká

Přelouč

farnost

5.-7.11.

Českobudějovická

České
Budějovice

dospělí

12.-14.11.

různé

Dub n.M.

rodiny

14.11.

Olomoucká

Hradisko u
Krom.

farnost

19.-20.11.

Pražská

Praha

dospělí

22.11.

Brněnská

Brno

mládež

konzultace o převedení
biblických her na CD-ROM
účast na kongresu o metodách
biblického apoštolátu v
budoucnu
pracovní setkání zástupců
členských institucí subregionu
subregion KBF
praktická práce s Biblí pro
animátory skupin ve farnosti
Zlín
den s Biblí pro animátory
seniorů na téma "Rút a Noemi"
kurz výroby a práce s
bibl.postavičkami

říjen
kurz výroby a práce s
bibl.postavičkami
kurz výroby a práce s
bibl.postavičkami
praktická práce s Biblí s texty o
praotci Jakubovi

listopad
kurz výroby biblických
postaviček a práce s nimi
praktická práce s Biblí pro
rodiny s dětmi
praktická práce s Biblí pro
farnost
kurz výroby biblických
postaviček a práce s nimi
praktická práce s Biblí pro VKH
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adventní duchovní obnova s
Biblí na téma mudroslovná
literatura II
účast na jednání pro přípravu
mimořádného plenárního
shromáždění subregion KBF a
na kongresu „Verbum Domini“

26.-28.11.

různé

Dolany

dospělí

30.11.3.12.

Evropa

Řím

subregion
KBF

3.-5.12.

různé

Dolany

senioři

9.12.

Ostravskoopavská

Třinec

veřejnost

27.-31.12.

Luzern

subregion
KBF

2.2.

Poskytnutí ubytování v Dolanech

prosinec
adventní duchovní obnova s
Biblí na téma mudroslovná
literatura II
přednáška v knihovně na téma:
biblické základy křesťanských
Vánoc
nákup materiálu k výrobě
biblických postaviček a
konzultace se školitelkou
vedoucích kurzů výroby
D.Abegg

TERMÍN
UBYTOVÁNÍ V SÍDLE BIBLICKÉHO DÍLA V DOLANECH
11.-14.2. ubytování komunitě Blahoslavenství
ubytování studentů CMTF UP k blokovému semináři četby řeckých a
26.-28.2. latinských textů
12.-14.3. ubytování pro duchovní obnovu farnosti Brno Líšeň
6.-9.5. komunita Blahoslavenství-duchovní obnova
28.-30.5. ubytování pro duch.obnovu osamělých matek, CPR Olomouc
10.-11.6. poskytnutí ubytování učitelům a zaměstnancům CMG v Prostějově
22.-24.10.
11.-14.11.
9.-12.12.
30.12.-1.1.

ubytování pro duch.obnovu osamělých matek, CPR Olomouc
komunita Blahoslavenství-duchovní obnova
Komunita Blahoslavenství-duchovní obnova
poskytnutí ubytování saleziánským spolupracovníkům
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2.3.

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.

2.3.1. Brněnská diecéze
Zástupce - P. Doc. Petr Mareček, Th.D.
• Pastorační centrum připravilo program „Vezmi a čti“, který motivuje
k pravidelné četbě Písma. Podrobnosti lze najít na www.vezmiacti.cz
• Katechetické centrum připravilo materiály pro lepší prožití doby adventní
a postní.
• Probíhal pravidelný vzdělávací kurz na Biskupském gymnáziu v Brně,
navštěvovaný cca 200 posluchači
• Přibližně v 1/3 farností probíhají pravidelné biblické hodiny.
• Probíhal také pravidelný vzdělávací kurz na Biskupském gymnáziu
v Brně, tentokrát na téma: Skutky apoštolů.
• P. Petr Mareček vedl biblické populárně vzdělávací přednášky pro různé
skupiny.

2.3.2. Českobudějovická diecéze
Zástupce - P. Mgr. Bohuslav Richter
• Kněží i věřící více poslouchají pořady
Bible v liturgii, jejichž obsahovou
náplň zajišťovalo ČKBD. Jsou jim
dobrou pomůckou pro přípravu na
nedělní liturgii i na setkání nad Biblí.
• 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 si zájemci vyráběli biblické postavičky a učili se
s nimi pracovat.
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2.3.3. Královehradecká diecéze
Zástupce - P. Mgr. Václav Vacek
• V diecézi
probíhají
hodiny ve farnostech.

biblické

2.3.4. Litoměřická diecéze
Zástupce - P. ThLic. Jiří Voleský
• Biblické hodiny v litoměřické
diecézi se konají ve většině
farností.
• V litoměřické diecézi je velký zájem o kurz výroby a práce s biblickými
postavičkami. Kurz se připravuje na rok 2011.

2.3.5. Ostravsko-opavská diecéze
Zástupce - P. Mgr. Vladimír Schmidt
• Do diecéze se ze studií vrátil P. Marek Kozák, který se aktivně angažuje
v biblickém apoštolátu. Vede pravidelné přednášky pro seniory, lektory,
trvalé jáhny (jednu sobotu za rok pro každou skupinu), pro mladé kněze
v rámci „trienálek“. Dále připravuje příležitostné přednášky pro řeholníky
v Den zasvěceného života, pro ministranty v rámci Ministrantského dne.
Kněžím jsou určeny jeho biblicky orientované přílohy Act curiae, přispívá
rovněž do diecézního časopisu pro mládež Vagónek.
• Rekolekce formou lectio divina proběhly ve Fulneku, Zlatých Horách a
v Hati.
• V tomto roce proběhla biblická duchovní obnova pro učitele církevní
školy v Opavě a pro mládež ve Spálově a v Bílovci.
• Probíhají pravidelná setkávání nad Biblí v jednotlivých farnostech. Tam,
kde se konají, zaštiťují je místní kněží. Ve společenstvích se pravidelně
čte Písmo svaté, ve farnostech probíhají duchovní obnovy formou lectio
divina.
• V exercičním domě v Českém Těšíne
se uskutečnila duchovní obnova pro
katechety ostravsko-opavské diecéze
s texty o moudrosti. Ve farnosti
Ostrava-Puskovec
se
konala
duchovní obnova s Biblí pro matky
na téma „biblické základy křtu“.
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2.3.6. Plzeň
Zástupce - P. Ing. Pavel Větrovec, Th.D., S.S.L.
• Biskup František Radkovský opět vyhlásil biblické motto pro diecézi na
tento rok: „Vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista
oblékli“ (Gal 3,27). Biskup neustále zdůrazňuje potřebu četby Písma
svatého.
• Ve větší části sídelních farností probíhá nějaký druh práce s Biblí.
Biblické pastoraci stále schází větší koordinace a sdílení zkušeností.
• V Plzni jsou centry biblické práce biskupství, dále VŠ klub HORA a
dominikánský klášter.

2.3.7.Pražská arcidiecéze
Zástupce - P. Dr. Angelo Scarano
• V mnoha farnostech probíhají
biblické hodiny. Zvyšuje se
zájem kněží o biblická témata
(např.
na
vikariátních
setkáních). Také je větší zájem
o lectio divina ze strany kněží i
jednotlivců.
• Jeruzalémské
Bible
bylo
prodáno
40.000
ks.
Nakladatelství
Euromedia
vydalo
tento
překlad
v luxusním vydání, které bylo okamžitě vyprodáno.
• 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.

2.3.8. 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.
• Nadále se osvědčuje spolupráce s fungujícími centry Arcibiskupství
olomouckého (např. s Centrem pro rodinu, Centrem pro katechezi
a dalšími). Tato spolupráce probíhá i na úrovni interdiecézní (např.
workshop „praktická práce s Biblí“ pro účastníky celostátního setkání
animátorů v Kroměříži).
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• Je stále větší zájem o uvedení do metod praktické práce s Biblí ve
farnostech. Na pozvání přijíždějí P. Chalupa a M. Klašková a připraví
vzorové setkání nad Biblí.
• Někteří kněží zvou Biblické dílo v rámci
přípravy biřmovanců. V roce 2010 šlo
konkrétně o farnost Sokolnice-Telnice,
Brno-Žabovřesky.
• V sídle Biblického díla se uskutečnila
adventní a postní duchovní obnova pro
zájemce.
• Kurzy výroby biblických postaviček a
práce s nimi probíhaly v Dolanech i na
jiných místech ČR (podle pozvání).
• Biblické dílo tradičně zajišťovalo ruční
opisování Bible v rámci „Dnů lidí dobré
vůle“ na Velehradě.

3. Publikace a pomůcky
3.1.
Biblické záložky, knihy a mapky
V roce 2010 jsme vydali záložky do Bible
s jednoduchým návodem, jak číst Bibli, který byl
rozeslán jako příloha „Acta curie“ ke Dni Bible.
Záložky vznikly díky impulsu ze strany kněží a
věřících, kteří vyvěsili v kostele plakát „Jak číst
Bibli“ a měli zájem o podobně jednoduchý návod
uložitelný do Bible.
Již dříve jsme vydali „Kreativní přístupy k Bibli“
od Anneliese Hechtové. Jedná se o metodickou
pomůcku pro moderátory biblických skupinek.
Odpovídá na otázky, jak vést biblickou skupinku, jak číst Bibli, jak se kreativně
zapojit. Vytištěna byla rovněž kniha „Tvořivá práce s biblickými postavičkami“
téže autorky.
V prodeji je 7 druhů biblických mapek:
 Cesty apoštola Pavla
 Palestina v době Ježíšově
 Praotcové Izraele
 Mojžíš
 Josef Egyptský
 Saul, David, Šalomoun
 Eliáš a Elizeus
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3.2.

Nápady a pomůcky na webu

Na webových stránkách www.biblickedilo.cz je neustále doplňovaná sekce
„Praktická práce s Biblí“. Zájemci v ní najdou praktické pomůcky pro vedení
biblické skupinky, připravené scénáře pro setkání nad Biblí s dospělými i dětmi.

4. Plány a projekty pro rok 2011

• ČBK vyhlásila rok 2010-2011 rokem
křtu v rámci přípravy na 1150. výročí
příchodu sv. Cyrila a Metoděje (2013).
Od doby adventní 2010 se při duchovních
obnovách a kurzech praktické práce
s Biblí budeme zaměřovat na biblické
základy křtu.
• Proběhne
další
ročník
projektu
„Velehradský rukopis“ v rámci „Dnů lidí
dobré vůle“ na Velehradě ve dnech 4. – 5.
7. 2011.
• ČKBD připravuje vydání interaktivního
CD-ROM „Biblické hry pro děti i
dospělé“. Jedná se o překlad CD „Relispiele“, připravený a vydaný Biblickým
dílem v rakouském Linci.

5. Mezinárodní spolupráce
P. Doc. Chalupa byl správním výborem KBF na tři roky jmenován
koordinátorem subregionu Střední Evropa. V září proběhl kongres „Marie
Magdaléna, patronka biblické pastorace“ ve Vispu, na který navázala
konference ředitelů členských biblických institutů. V roce 2011 se připravuje
mimořádné plenární zasedání KBF v Římě. P. Doc. Chalupa je členem
přípravného výboru.
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6. Finanční situace
6.1.
Financování Biblického díla
České katolické biblické dílo je církevní nezisková organizace, která je
financovaná z darů věřících. Každoročně je 33. neděle v liturgickém mezidobí
vyhlašována jako „Den Bible“. V tento den probíhá v katolických kostelích
sbírka na biblický apoštolát. Výnos sbírky je podle rozhodnutí České biskupské
konference rozdělen dvěma institucím:
•
•

75% - České biblické společnosti,
25% - Českému katolickému biblickému dílu.

Hospodaření ČKBD schvaluje správní výbor, vedený svým předsedou,
Mons. Dominikem Dukou.

6.2.

Personální situace

Vzhledem k úspoře svěřených financí němělo České katolické biblické
dílo v roce 2010 žádné zaměstnance v pracovně právním vztahu. Centrální
aktivity vykonával tým Biblického díla (ředitel, pastorační asistentka
Olomouckého arcibiskupství PhDr. Marie Klašková a dobrovolní
spolupracovníci).
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7. 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

