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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 2015 tvořen jedním zaměstnancem v pracovně právním vztahu, 

spolupracovníky a dobrovolníky.   
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2. Aktivity a realizované projekty 
 

 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 

2500 lidí. 

 

ČKBD se zapojilo do akce Bible 24. Olomoucké čtení Bible 

pořádají České katolické biblické dílo, Maltézská pomoc Olomouc, 

Římskokatolická farnost sv. Mořice a sestry Paulínky: 

http://www.paschaliaolomucensia.cz/cteni-bible.  

 V pondělí 30. března 2015 bylo od 17.30 hodin zahájeno 

jedinečné Čtyřiadvacetihodinové čtení Bible v kapli sv. Jeronýma, 

které má své počátky v Římě a v uplynulých letech mělo u 

Olomoučanů velký úspěch. Po dobu 24 hodin, a to včetně nočních a 

časně ranních hodin, se v kapli 

olomoucké radnice vystřídaly přes 

dvě stovky mladých i těch dříve 

narozených, studentů i pracujících, 

sportovců i podnikatelů, věřících i 

nevěřících obyvatel Olomouce. 

Pro rok 2015 byly připraveny ke 

čtení knihy Nového zákona – tedy 

nejen ona 4 evangelia (Markovo, 

Matoušovo, Lukášovo a Janovo), 

ale i Skutky apoštolů, Listy 

apoštola Pavla (Římanům, do 

Korintu, Galatským, Efeským, 

Filipanům, Soluňanům, Židům), 

List Jakubův, Petrův Janův a v 

úterý kolem 17,00 hod i čtení z 

knihy Zjevení. 

 

 
 

 

http://www.paschaliaolomucensia.cz/cteni-bible
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2.1. Akce týmu Biblického díla v roce 2015 

 

4.1.2015 Zašová praktická práce s Biblí pro rodiny s dětmi 

24.1.2015 Vizovice 
úvod do Písma svatého v rámci děkanátního kurzu pro 

lektory 

6.-7.2.2015 Nosislav Kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi 

13.-14.2.2015 Brno Kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi 

20.-21.2.2015 Pelhřimov Kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi 

26.2.-1.3.2015 Český Těšín 
Duchovní obnova v podobě praktické práce s Biblí pro 

katechety ostravsko-opavské diecéze 

4.3.2015 Bolatice Praktická práce s biblí pro manželské páry z farnosti 

13.-14.3.2015 Rajhrad Uvedení do PS a praktická práce s Biblí pro katechumeny 

20.-21.3.2015 Havlíčkův Brod Kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi 

28.3.1015 Švýcarsko 
jednání s výrobcem koster biblických postaviček Ch. Freiem 

a nákup koster 

13.4.2015 
Erlebachova 

bouda 
"biblická animace" pro animátory sekce pro mládež ČBK 

15.4.2015 Prostějov 
přednáška pro Moravsko-slezskou křesťanskou akademii na 

téma "Zasvěcení ve službě lidem" 

17.-18.4.2015 Velehrad Kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi 

24.-26.4.2015 
Špindlerův 

mlýn 
Kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi 

29.4.2015 Dolany Setkání nad Biblí pro bezdomovce 

1.-2.5.2014 
Wiener 

Neustadt 
pracovní setkání vedoucích kurzů výroby biblických 

postaviček z Rakouska a ČR 

15.-17.5.2014 Kaprálův Mlýn praktická práce s Biblí pro rodiny s dětmi 

10.6.2015 Bolatice Praktická práce s biblí pro manželské páry z farnosti 

10.-17.8.2015 
Olomouc 

(Stojanova 
kolej) 

intenzivní kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi 

17.-21.8.2015 
Olomouc 

(Stojanova 
kolej) 

intenzivní kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi 

17.9.2015 Ostrava 
den s Biblí pro animátory seniorských společenství 

ostravsko-opavské diecéze  

2.-3.10.2015 
Budišov u 
Třebíče 

Kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi 
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4.-7.10.2015 Vídeň 
pracovní setkání představitelů biblického apoštolátu ze 

Střední Evropy 

9.-10.10.2015 Praha-Vršovice duchovní obnova ve farnosti na téma "milosrdenství" 

11.10.2015 Vranov u Brna metodka práce v biblickými postavičkami pro farnost 

16.-18.10.2015 Domašov n. B. praktická práce s Biblí pro rodiny s dětmi 

3.11.2015 Bolatice Praktická práce s biblí pro manželské páry z farnosti 

14.11.2015 Olomouc 
přednáška na téma Starozákonní základy sociální nauky 

církve pro Moravsko-slezskou křesťanskou akademii 

20.-22.11.2015 
Jimramovské 

Paseky 
adventní duchovní obnova 

24.11.2015 Šternberk 
přednáška na téma Požehnání a kletby v Deuteronomiu pro 

Českou křesťanskou akademii 

27.-28.11.2015 
České 

Budějovice 
Kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi 

7.12.2015 Olomouc "Biblické základy křesťanských Vánoc" pro Církev bratrskou 

10.12.2015 Bojkovice 
Ukázka praktické práce s Biblí s využitím biblických 

postaviček pro studentky Církevní střední odborné školy 

17.12.2015 Dolany Setkání nad Biblí pro bezdomovce 

 

2.2. 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.  

 

2.2.1. Brněnská diecéze  

Zástupce - P. Doc. Petr Mareček, Th.D. 
 

 Pastorační středisko organizovalo biblický program brněnské 

diecéze „Vezmi a čti celou Bibli“ (2013-2015), který chce 

především pozvat k osobní četbě Bible a přispět k oživení 

biblické pastorace.  Podrobnosti lze najít na www.vezmiacti.cz. 

Do projektu se zapojilo mnoho lidí z diecéze i mimo ni.   

 Věřící se mohli s Božím slovem setkat rovněž skrze brožurku (i 

ve formě aplikace pro mobilní telefony a tablety) Malý průvodce 

adventní a postní dobou.  

http://www.vezmiacti.cz/
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 Od září do konce listopadu 2015 probíhal vzdělávací kurz na 

Biskupském gymnáziu na téma „Kniha Jozue a List Jakubův“. 

Přednášející: ThLic. Stanislav Pacner, Th.D., doc. Dr. Petr 

Mareček, Th.D. 

 V mnoha farnostech probíhají pravidelné biblické hodiny. 

 Děti a mládež získávají znalosti o Písmu svatém také v rámci 

příprav na přijetí svátostí (první svaté přijímání, biřmování). 

 Mimo bohoslužby se dospělí věřící setkávají rovněž s Písmem 

svatým při modlitbě ve skupinách (modlitba otců, modlitba 

matek, modlitba manželů). 

 Mezi témata setkání KLASu (Klub aktivních seniorů) náleží též 

Bible a její význam. 

 Dne 24. 11. 2015 proběhlo ve Slavkově u Brna, v Domě Svaté 

Rodiny, okresní kolo XXII. ročníku Biblické soutěže pro děti 

Bible a my pro školní rok 2015/2016. Soutěže se účastnilo 18 

dětí, které soutěžily za své farnosti. 

 Doc. Petr Mareček vedl biblické populárně vzdělávací přednášky 

pro různé skupiny. 

 V některých farnostech se používá při dětských mších svatých 

materiál „Ježíš v nedělních evangeliích“, který připravili 

pracovníci Centra pro katechezi v Olomouci 

 

2.2.2.  Českobudějovická diecéze  

Zástupce - P. Mgr. Bohuslav Richter 

 

 Pravidelně v diecézi probíhají vstupy do škol – téma Vánoce, 

Velikonoce, Dušičky. Ze strany škol je pravidelný zájem. 

Zvláště ve školách, kde se běžně neučí náboženství. 

 Na Teologické fakultě probíhají pravidelná setkání nad Biblí pro 

studenty. Studentům se věnují salesiáni na Čtyřech Dvorech a 

v Piaristickém klášteře. 

 V Českých Budějovicích probíhají na několika místech a pro 

různé věkové skupiny pravidelné biblické hodiny. Skupinky si 

často setkání vedou samy, bez přítomnosti kněze. Je větší 

poptávka po kreativní biblické práci. Lidé nechtějí jen přednášku 

kněze, ale sdílení, kreativní zapojení. 

 Dvakrát ročně probíhá víkend nad Biblí pro cca 50 mladých. 



 8 

 Stále je zájem o výklady k biblickým čtením na rádiu Proglas. 

Texty se dají stáhnout na http://biblickedilo.cz/bible-v-liturgii/  

 V diecézi proběhl kurz výroby biblických postaviček vedený 

ČKBD. Biblické postavičky používají katecheté i kněží 

v diecézi. 

 

2.2.3.  Královehradecká diecéze  

Zástupce - P. Mgr. Václav Vacek 

 

 Již 10 let je možné na http://letohrad.farnost.cz/ si stáhnout 

přípravu na nedělní kázání s výkladem biblického textu. 

 V Hradecké diecézi probíhají biblické hodiny ve farnostech. 

 Kněží i věřící 

poslouchají pořady 

Bible v liturgii, jejichž 

obsahovou náplň 

zajišťovalo ČKBD. 

Jsou jim dobrou 

pomůckou pro 

přípravu na nedělní 

liturgii i na setkání 

nad Biblí. 

 

2.2.4.  Litoměřická diecéze 

Zástupce - P. ICLic. Pavel Andrš 

 

 Ve větších městech probíhají pravidelné biblické hodiny. V Ústí 

nad Labem a v Liberci probíhají pravidelná středoškolská a 

vysokoškolská setkání nad Biblí. Biblické hodiny pro farníky 

probíhají pod vedením P. Jiřího Voleského. Na mnoha místech si 

biblické hodiny vedou sami laici. 

 V diecézi se osvědčily vstupy do škol, které jsou stále žádanější 

součástí výuky na ZŠ. ICLic. Pavel Andrš je žádán o vstupy do 

škol – zvláště pro 6-8 třídu, věnuje se tématu Bible. 

 V Teplicích probíhají kurzy alfa. Lidé jsou motivováni číst 

Písmo. 

 

http://letohrad.farnost.cz/
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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. Dále 

připravuje Ranní slovo pro Český rozhlas.  

 V arcidiecézi proběhlo další kolo kurzu pro lektory, které je 

organizováno po děkanátech. Kurz je rozdělen na 3 části. První 

vede biskup Josef Hrdlička a zaměřuje se na spiritualitu lektora, 

druhý Doc. Petr Chalupa s úvodem do Bible a třetí Mgr. 

Pavlíková s technikou mluveného projevu. Nyní se připravuje 

nová koncepce kurzu. 

 Na pozvání přijíždějí P. Chalupa a M. Klašková do farností. Ze 

strany kněží ve farnostech velký zájem o praktickou práci s Biblí 

na starozákonní témata a koncem roku 2015 i na téma 

milosrdenství v Bibli. 

 Někteří kněží zvou Biblické dílo v rámci přípravy biřmovanců. 

Biblické dílo připravilo adventní duchovní obnovu pro rodiny a 

dospělé v Jimramovských Pasekách, a duchovní obnovu pro 

katechety a aktivní laiky v Českém Těšíně. 

 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. O prázdninách probíhají 

intenzivní kurzy, které jsou pořádány ve Stojanově koleji 

v Olomouci. 

 Na Velehradě pokračovalo ruční opisování Bible v rámci „Dnů 

lidí dobré vůle“. Projekt převzala farnost Velehrad a v Muzeu 

Bible pokračuje s opisováním Nového zákona. 

 

 

Ostravsko-opavská diecéze 

Zástupce - P. Mgr. Vladimír Schmidt  

 

 V sobotu 30.5.2015 se uskutečnil v rámci Ostravsko-opavské 

diecéze už čtvrtý ročník Biblické olympiády, a to v Katolickém 

domě ve farnosti Ostrava – Stará Bělá. Biblická olympiáda je 

soutěž určená pro děti druhého stupně ZŠ a studenty středních 

škol se zaměřením na četbu vybraných knih Písma svatého. 
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V tomto roce to byly Evangelium sv. Matouše a 22 kapitol knihy 

Exodus. Biblické olympiády se zúčastnilo 20 tříčlenných týmů z 

různých končin naší diecéze. V kategorii základních škol hlavní 

cenu (digitální fotoaparát) vyhrálo družstvo z farnosti Pustá 

Polom. V kategorii středních škol hlavní cenu (tablet) vyhrálo 

družstvo z farnosti Opava. Více informací na 

www.biblickaolympiada.cz 
 Několik ZŠ se pravidelně zapojuje do soutěže Bible a my, kterou 

registruje MŠMT. Jedno okresní kolo proběhlo ve čtvrtek 

4.12.2015 na základní škole sv. Zdislavy v Kopřivnici. 

Zúčastnilo se 51 žáků ze sedmi různých škol. Letos to byl již 22. 

ročník. Více informaci na www.bibleamy.cz  
 Tým kněží a jáhnů z diecéze pro letošní školní rok připravil už 

11. tematický text ke společnému rozjímání v malých 

společenstvích o skutcích milosrdenství. Tato rozjímání pracují 

s biblickými texty vztahujícími se ke skutkům tělesného a 

duchovního milosrdenství. 
 I v roce 2015 před velikonocemi vyjížděli proškolení lektoři do 

škol, které projevily zájem o program diecézního Katechetického 

a pedagogického centra „Poselství křesťanských Velikonoc“. V 

tomto roce se zapojilo 27 lektorů a lektorek, kteří se na 41 
školách setkali s 5 000 žáky. Ve větší míře tomu bylo i 

v prosinci s programem „Poselství křesťanských Vánoc“. 

Celkem 42 lektorů a lektorek navštívilo 58 škol, kde se setkalo 

s téměř 7 000 žáky. Tyto vstupy do ZŠ vychází z biblických 

textů s velikonoční či vánoční tématikou. 
 

2.2.5. Plzeň 

Zástupce - P. Ing. Pavel Větrovec, Th.D., S.S.L. 

  

 Biblickým mottem pro plzeňskou diecézi bylo v roce 2014/15 

„Pojďte ke mně všichni…“ (Mt 11,28). Pro rok 2015/16 platí 

heslo: „Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi, na tebe 

s důvěrou čekáme (Žl 33,22). Duchovní směřování a obnova 

diecezánů se tak vždy orientuje ve smyslu příslušného 

biblického verše, ať už v promluvách, meditacích setkáních atp. 

Velkou výzvou pro tento rok je i téma eucharistie v Písmu 

svatém.   

http://www.biblickaolympiada.cz/
http://www.bibleamy.cz/
http://kpc.doo.cz/uvodni-informace/realizovane-programy/vstupy-do-vyuky-20142015/prehled-skol-vanoce-2014/
http://kpc.doo.cz/uvodni-informace/realizovane-programy/vstupy-do-vyuky-20142015/prehled-skol-vanoce-2014/
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 Vzhledem k vyhlášenému roku milosrdenství i biblická 

pastorace v diecézi stojí ve službě této velké papežovy výzvy.   

 Otec biskup při promluvách často využívá biblické exegeze jako 

povzbuzení pro život z víry i pro řešení konkrétních otázek 

diecéze. 

 Nadpoloviční většina sídelních farností má nějaká biblická 

setkání mimo mši svatou.  

 V loňském roce se zaměřením na eucharistii měl R. Pavel 

Větrovec, ThD, několik přednášek k novozákonním textům 

pojednávajícím o tomto daru a na pokračování vyšla jeho 

pastorační úvaha „Já jsem chléb života“ (J 6) v diecézním 

Zpravodaji.    

 V budově biskupství je dvakrát měsíčně biblické setkání pod 

vedením Ing. Josefa Kašeho, jednou měsíčně pro „Plzeňské 

panenky“, tedy křesťanské maminky, pod vedením Mgr. Marie 

Lachmanové a Martiny Podlipné.  

 Farnostem i vikariátům je nabízena odborná pomoc, není však 

příliš využívána; což však má i přednost, že si jednotlivé farnosti 

i jednotliví věřící vytvářejí osobní přístup k inspirovanému 

Božímu slovu. Nabídka návštěvy byla využita jednou vikariátem 

Plzeň-jih, jednou vikariátem Tachov, jednou vikariátem Cheb.     

 Velmi oblíbená a používaná je v diecézi i denní tichá chvíle.  

    

2.2.6. Pražská arcidiecéze  

Zástupce - P. Dr. Angelo Scarano 

 

 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.   

 Na mnoha místech probíhají pravidelná setkání nad Biblí. 

 V Praze proběhlo noční čtení z Písma. 

 Dr. Angelo Scarano se stále setkává se zájmem o uvedení do 

modlitby nad Písmem. K tomuto tématu napsal novou knížku. 

 

http://www.vira.cz/
http://www.pastorace.cz/
http://www.víra.cz/
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3. Publikace a pomůcky 

3.1. Biblické nástěnné mapy 
Připravili jsme magnetické záložky s vybraným biblickým úryvkem a 

doplněné o foto. 

Ve spolupráci s lineckým Biblickým dílem vydává České katolické 

biblické dílo mapy biblických zemí. Mapy jsou vyrobeny z materiálu 

podobného autoplachtě. Lze je tedy svinout, poskládat a také umývat. 

Mapy mají tunýlek, kterým lze protáhnout tyč a zavěsit. 

  

Nabízíme 3 formáty: 

 cca 70×130 cm           cena: 990,- Kč 

 cca 130×200 cm         cena: 1690,- Kč 

 cca 200×300 cm         cena: 3390,- Kč 

 

  

Mapa A: Izrael – Palestina 

Ideální využití: 

Na mapě jsou vyznačena důležitá 

biblická místa Starého i Nového zákona. 

 pozemský život Ježíše Krista 

 příběhy králů Davida a Šalomouna 

 příběhy proroků Eliáše a Elizea 

 

Mapa B: Prostor okolo 

Středozemního moře  

Na mapě jsou vyznačeny cesty apoštola 

Pavla a běžné obchodní stezky. 

Ideální využití: 

 cesty sv. Pavla (Skutky apoštolů, 

Pavlovy listy) 

 kniha Zjevení svatého apoštola 

Jana 

 vyvedení Izraelitů z Egypta 

 

3.2. Časopis Duha – Biblické 

číslo 
V září 2015 vyšlo jedno z čísel 

časopisu Duha s tématem Bible.  
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3.3. Magnetické záložky 
Připravili jsme magnetické záložky s vybraným biblickým úryvkem a 

doplněné o foto. Na výběr je 10 druhů záložek. 

 

3.4. Kniha Otče náš 
Připravili jsme překlad knihy Gerharda Lohfinka s názvem Otče náš – 

nový výklad. Kniha je publikována jako e-kniha a ve formátu pdf  na 

stránkách:  http://biblickedilo.cz/aktuality/ 

 

3.5. Biblicko-liturgický kalendář 
Na rok 2015 byl připraven „Biblicko-liturgický kalendář 2015“. Na 

každý měsíc bylo vybráno jedno první čtení z vybrané neděle, 

doplněné o fotky biblických postaviček.  Tento kalendář vytvářeli 

účastníci letního kurzu výroby biblických postaviček. 

 

3.6. 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 

 

3.7. 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 

http://biblickedilo.cz/aktuality/
http://www.biblickedilo.cz/


 
 

3.8.  Nápady a pomůcky na webu 
Na webových stránkách Biblického díla: www.biblickedilo.cz najdou 

zájemci 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. 

 
4. Plány a projekty pro rok 2016 

 ČKBD spolupracuje s časopisem Duha na vydávání biblických 

čísel.  

 ČKBD připravuje vydání nové sady magnetických záložek.  

 ČKBD se opět zapojí do akce Bible 24 – čtení Bible na 

Olomoucké radnici během 24 hodin.  

 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). V Roce 

milosrdenství zvláště zaměřené na texty o Božím milosrdenství 

v Bibli. 
 

5.  Mezinárodní spolupráce 
V říjnu 2015 proběhlo setkání biblických institutů z Evropy, které se 

uskutečnilo ve Vídni. Setkání se zúčastnili zástupci Německa, 

Rakouska, Švýcarska, Polska, Slovenska, Rumunska a České 

republiky. V roce 2015 je setkání plánováno v Krakově. 

 

 

http://www.biblickedilo.cz/
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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. Hospodaření je pravidelně 

kontrolováno interním auditem ČBK, který opakovaně neshledal 

žádná závažná pochybení.  

Změnou sídla instituce, přestěhováním do vlastního menšího 

nízkoenergetického objektu koncem třetího kvartálu 2012, došlo 

k výrazné (93%) úspoře finančních prostředků za nájem a energie. 

Úsporné řešení se opětovně potvrdilo.  

6.2.  Personální situace 

ČKBD zaměstnává na plný 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 

 


