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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 J. Em. 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 2012 tvořen pastorační asistentkou Olomouckého
arcibiskupství, spolupracovníky a dobrovolníky. ČKBD mělo v roce
2012 jednoho zaměstnance v pracovně právním vztahu.
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2. Aktivity
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. Akcí se během roku zúčastnilo více
než 2000 lidí.

2.1.

Akce týmu Biblického díla

12.-14.1.2012

OstravaPustkovec

Kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi

20.-21.1.2012

Brno-Petrov

Kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi

26.-29.1.2012

Český Těšín

Duchovní obnova v podobě praktické práce s Biblí pro katechety
ostravsko-opavské diecéze

2.-4.2.2012

Brno-Petrov

Kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi

10.11.2.2012

Polná

Kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi

17.-19.2.2012

OstravaPustkovec

postní duchovní obnova na téma požehnání v Bibli

23.2.2012

Zlín

úvod do Písma svatého v rámci děkanátního kurzu pro lektory

25.2.2012

Ostrava
Centrum pro
katechezi

metody praktické práce s Biblí pro katechety ostravsko-opavské
diecéze

2.-4.3.2012

Dolany

postní duchovní obnova

9.3.2012

Veselí n.M.

úvod do Písma svatého v rámci děkanátního kurzu pro lektory

9.-10.3.2012

Miroslav

Kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi

16.-17.3.2012

Moravský
Beroun

postní duchovní obnova

23.3.2012

Vsetín

úvod do Písma svatého v rámci děkanátního kurzu pro lektory

30.3.2012

Uherské
Hradiště

úvod do Písma svatého v rámci děkanátního kurzu pro lektory

30.-31.3.2012

Vsetín

Kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi

31.3.2012

Dolany

Biblická práce pro rodiny s dětmi z farnosti Želešice

6.-9.4.2012

Dolany

biblicko-liturgické prožití Velikonoc

13.-14.4.2012

Praha-Kobylisy

Kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi

20.4.2012

Rožnov p. R.

úvod do Písma svatého v rámci děkanátního kurzu pro lektory

25.4.2012

Dolany

setkání s klubem seniorů z Moravského Berounu

27.-29.4.2012

Domašov n. B.

praktická práce s Biblí pro rodiny s dětmi

18.-19.5.2012

Dolní Krupá

Kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi

3.-5.7.2012

Velehrad

závěrečné opisování Bible v rámci Dnů lidí dobré vůle
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23.-29.7.2012

Dolany

intenzivní kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi

30.7.-7.8.2012

Dolany

intenzivní kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi

Ostrava

Den s Biblí pro seniory – Duch svatý v Bibli

21.-23.9.2012

Domašov n. B.

praktická práce s Biblí pro rodiny s dětmi

5.10.2012

Šumperk

úvod do Písma svatého v rámci děkanátního kurzu pro lektory

6.10.2012

Praha

seminář praktické práce s biblí pro vedoucí páry snoubeneckých
setkání

12.-13.10.2012

Křížlice

Kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi

19.-20.10.2012

Olomouc

Kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi

11.9.2012

Hradec Králové seminář "Bible a biblické postavičky" v rámci diecézního setkání seniorů

26.10.2012
27.10.2012

Přelouč

Den s Biblí pro farnost Přelouč ()

29.10.2012

Olomouc

Praktická práce s Biblí pro snoubence a manželské páry

5.11.2012

Olomouc

Praktická práce s Biblí pro snoubence a manželské páry

9.-10.11.2012

Kostelany

Kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi

12.11.2012

Olomouc

Praktická práce s Biblí pro snoubence a manželské páry

15.-17.11.2012

OstravaPustkovec

Kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi

30.-2.12.2012

Cetechovice

adventní duchovní obnova

2.2.

Poskytnutí ubytování v Dolanech

ČKBD koupilo na konci roku 2011 vlastní objekt a v polovině roku 2012
proběhlo stěhování do tohoto domu. K 31. 8. 2012 byla také ukončena činnost
ČKBD v Dolanech a objekt byl vrácen pronajímateli. Tímto činem dojde
k výrazné úspoře výdajů za nájem a energie.
TERMÍN

POPIS AKTIVITY

13.-15.1.2012

poskytnutí ubytování sestrám dominikánkám pro duchovní obnovu

9.-12.2.2012

poskytnutí ubytování pro duchovní obnovu komunitě Blahoslavenství

7.-11.3.2012

poskytnutí ubytování pro duchovní obnovu komunitě Blahoslavenství

14.6.2012

výjezdní zasedání vedení CMTF UP

22.-24.6.2012

setkání osamělých matek (Centrum pro rodinu Arcibiskupství olomouckého)

29.6.-1.7.2012

setkání osamělých matek (Centrum pro rodinu Arcibiskupství olomouckého)
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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.
 Katechetické centrum připravilo materiály k lepšímu prožití adventní
doby s názvem „Průvodce adventem“.
 Biblický diecézní program VEZMI A ČTI, který se vztahuje na celé
období pastorační přípravy na rok 2013, chce především pozvat k osobní
četbě Bible a přispět k oživení biblické pastorace. Podrobnosti lze najít na
www.vezmiacti.cz . Ve farnosti Slavkov u Brna tento materiál odebírá asi
40 lidí ve vytištěné formě a mnoho
dalších si jej stahuje z internetu.
 Od září do konce listopadu probíhal již
10. ročník vzdělávacího biblického
kurzu. Kurz probíhal na Biskupském
gymnáziu v Brně, návštěvnost cca 200
posluchačů.
 Přibližně ve 30 % farností probíhají
pravidelné biblické hodiny.
 P. Petr Mareček vedl biblické populárně
vzdělávací přednášky pro různé skupiny.
 I když se jedná již o několikátou reprízu,
stále se setkáváme s dobrými ohlasy na
pořad „Bible v liturgii“, jehož obsahovou
stránku zajistilo ČKBD.

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.
 Mladí lidé mají stále touhu scházet se nad Písmem. Mají zájem o další
vzdělávání ve víře a hlavně v četbě Bible.
 V Č. Budějovicích, i na mnoha místech v diecézi, probíhají na několika
místech a pro různé věkové skupiny pravidelné biblické hodiny. Skupinky
si často setkání si vedou samy, bez přítomnosti kněze.
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2.3.3.

Královehradecká diecéze

Zástupce - P. Mgr. Václav Vacek
 Pravidelně se 800 rodin připravuje na nedělní liturgické texty pomocí
internetových stránek farnosti Letohrad.
 V diecézi probíhají biblické hodiny ve farnostech.
 K době postní a adventní byla v diecézi připravena brožurka k biblickým
textům na každý den.

2.3.4. Litoměřická diecéze
Zástupce - P. ThLic. Jiří Voleský
 Biblické hodiny v litoměřické diecézi se konají ve většině farností.

2.3.5. 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.
 Osvědčuje se spolupráce s fungujícími centry na biskupstvích. Proběhlo
již druhé kolo kurzu pro lektory, které probíhá po děkanátech. Kurz je
rozdělen na 3 části. První vede biskup Hrdlička a zaměřuje se na
spiritualitu lektora, druhý doc. Chalupa s úvodem do Bible a třetí Mgr.
Pavlíková s technikou mluveného projevu.
 Na pozvání přijíždějí P. Chalupa a M. Klašková do farností. V rámci
přípravy na výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje byl ze strany kněží ve
farnostech velký zájem o praktickou práci s Biblí na téma biblické
základy biřmování.
 Někteří kněží zvou Biblické dílo v rámci přípravy biřmovanců. Biblické
dílo připravilo adventní a postní duchovní obnovu se zaměřením na
biblické texty o Duchu svatém pro zájemce z různých diecézí.
 Kurzy výroby biblických postaviček a práce s nimi probíhaly na různých
místech ČR (podle pozvání). O kurzy je stále větší zájem ze strany
farností a sborů.
 Biblické dílo tradičně zajišťovalo ruční opisování Bible v rámci „Dnů lidí
dobré vůle“ na Velehradě. Dokončil se opis všech starozákonních knih
přeložených dr. Bognerem. Projekt byl předán farnosti Velehrad, jak bylo
dohodnuto na začátku jeho realizace.
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2.3.6. Ostravsko-opavská
diecéze
Zástupce - P. Mgr. Vladimír Schmidt
 V biblickém apoštolátu se aktivně
angažuje P. Marek Kozák, který vede
pravidelné
přednášky
pro
biřmovance, seniory, lektory, trvalé
jáhny, pro mladé kněze v rámci
„trienálek“.
 V diecézi vede P. Kozák přednášky o
Svaté zemi pro studenty gymnázií
i VŠ a provázel zájezdy do Izraele a
po stopách sv. Pavla. P. Kozák
připravoval biblická zamyšlení pro
mládež do měsíčníku Vagónek
 V hlučínském děkanátu proběhla
biblická olympiáda pro děti 2. stupně ZŠ. Tato olympiáda se letos
připravuje i v jiných děkanátech na téma Markovo evangelium a První
kniha Samuelova
 V exercičním domě v Českém Těšíně se uskutečnila duchovní obnova pro
katechety ostravsko-opavské diecéze s texty o působení Ducha svatého v
Bibli. Ve farnosti Ostrava-Puskovec se konala duchovní obnova s Biblí
pro matky na téma „požehnání v Bibli“.
 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.

2.3.7. Plzeň
Zástupce - P. Ing. Pavel Větrovec, Th.D., S.S.L.
 V plzeňské diecézi druhým rokem pokračovala aktivita s názvem:
"Diecéze čte Bibli". Na základě podnětu Dr. A. Scarana, S.S.L., který
rozvrhl četbu celého Písma do jednoho kalendářního roku, vyhlásil
diecézní biskup Mons. František Radkovský četbu Písma rozvrženou do
dvou let tak, aby k výročí příchodu slovanských věrozvěstů patronů
Evropy sv. Cyrila a Metoděje v r. 2013, přečetli aktivní věřící celý text
SZ i NZ včetně deuterokanonických knih. Pracovníci biskupství proto
vypracovali rozvrh četby na dva roky s volnými nedělemi a konci měsíce
tak, aby při těchto příležitostech bylo možné buď doplnit, co se nestačilo,
nebo obohatit četbu o výklad a komentáře. K této aktivitě se dvakrát do
roka konají na třech místech v diecézi (Sokolov, Klatovy, Rokycany)
setkání s vedoucím z biskupství, kde se probírají zkušenosti a problémy s
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četbou. Cílem je chvályhodný záměr, aby znalost nejposvátnějšího textu a
pokladu naší víry vstoupila do povědomí a života co největšího počtu
věřících. Pro čtenáře se konají také setkání ve farnostech (1x měsíčně Blovice, Cheb). Odhadem čte asi 1 000 věřících.
Při mnoha setkáních v diecézi zejména diecézní biskup Mons. František
Radkovský vybízí kněze i diecézany k četbě a studiu Písma svatého.
V diecézi se používá „denní tichá chvíle“, tj. pomůcka k modlitbě nad
jedním textem z denní liturgie. V diecézi vychází v nákladu 1 200 ks.
V některých farnostech diecéze (v uplynulém roce ve Kdyni, předtím
např. v Ostrově, v Rokycanech atd.) proběhla pod vedením GV Mons.
J. Žáka a P. J. Hůlleho devítitýdenní biblická obnova na základě knihy
P. Norberta Baumerta, SI: „Uzdravení a pověření uzdravovat podle
Nového zákona“.
V polovině sídelních farností probíhá nějaká forma biblických hodin,
přetrvává problém malé koordinace a informovanosti.

2.3.8.Pražská arcidiecéze
Zástupce - P. Dr. Angelo Scarano
 V mnoha farnostech
probíhají pravidelná
setkání nad Biblí.
Zvyšuje se zájem
kněží
o biblická
témata
(např.
na
vikariátních
setkáních). Také je
větší zájem o lectio
divina ze strany kněží
i jednotlivců.
 Dr. Scarano vedl na
Svaté Hoře duchovní
cvičení podle impulsů
z Prvního listu sv. apoštola Jana.
 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. Je zájem o
četbu Bible a sdílení se nad ní prostřednictvím internetu a sociálních sítí –
hlavně portál www.víra.cz a www.signály.cz.
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3. Publikace a pomůcky
3.1. Biblický kalendář
Připravili jsme „Biblický kalendář 2013“, který je k objednání ve formátu A4 a
A3 na www.biblickedilo.cz. Každý měsíc má jedno téma, jeden biblický úryvek,
doplněný o fotky biblických postaviček.

3.2.

Biblický růženec

Připravili jsme „Biblický růženec“ v powerpointu pro společnou modlitbu
růžence ve farnosti, společenstvích a rodinách. Každému tajemství odpovídá
jeden obrázek a každý zdrávas je doplněn o biblický text. Pomůcka je ke stažení
na www.biblickedilo.cz

3.3.

Biblické záložky, knihy a mapky

Je možno si objednat záložky do Bible s jednoduchým návodem, jak číst Bibli.
Záložky vznikly díky impulsu ze strany kněží a věřících, kteří vyvěsili v kostele
plakát „Jak číst Bibli“ a měli zájem o jednoduchý návod, který lze jako záložku
vložit 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

3.4.

Nápady a pomůcky na webu

Ke konci roku 2012 byly spuštěny nové webové stránky www.biblickedilo.cz .
Zájemci na nich najdou nabídku biblických kurzů na rok dopředu. Dále
praktické pomůcky pro vedení biblické skupinky, připravené scénáře pro setkání
nad Biblí s dospělými i dětmi. Na těchto stránkách najdete i biblický růženec
v powerpointu a ve formátu pdf.
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4. Plány a projekty pro rok 2013

 ČKBD dokončí zázemí pro své aktivity. Postaví garáž pro parkování
služebního auta, sklad materiálu s malou dílnou.
 ČBK vyhlásila rok 2012-2013 rokem eucharistie v rámci přípravy na
1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje (2013). Od doby adventní
2012 se při duchovních obnovách a kurzech praktické práce s Biblí
budeme zaměřovat na biblické texty o eucharistii..
 ČKBD bude pořádat kurzy praktické práce s Biblí, biblické duchovní
obnovy a kurzy výroby biblických postaviček a práce s nimi na celém
území ČR (ve farnostech i ve sborech).

5. Mezinárodní spolupráce
V září 2012 bylo ČKBD hostitelem setkání biblických institutů z Evropy, které
se uskutečnilo v Praze. Setkání se zúčastnili zástupci Německa, Rakouska,
Švýcarska, Polska, Slovenska a Rumunska. V roce 2013 je setkání plánováno ve
Varšavě.
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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, J. EM.
Dominikem Dukou. Hospodařeni je pravidelně kontrolováno interním auditem
ČBK, který opakovaně neshledal žádná závažná pochybení.
Změnou sídla instituce, přestěhováním do vlastního menšího nízkoenergetického
objektu, dojde k výrazným (až 90%) úsporám finančních prostředků za nájem a
energie.

6.2.

Personální situace

Vzhledem k doporučení vnitřního auditu přijalo ČKBD na částečný
úvazek jednoho zaměstnance. Centrální aktivity vykonával tým Biblického díla
(ředitel doc. P. Petr Chalupa, pastorační asistentka PhDr. Marie Klašková
a dobrovolní spolupracovníci).
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7. Kontaktní údaje

České katolické biblické dílo
Toveřská 402/7, 779 00 Samotíšky u Olomouce
Telefon: 605 300 466
Email: info@biblickedilo.cz
www.biblickedilo.cz
IČ: 73633003
Číslo účtu: 101 550 2075/5500

