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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 kardinál 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 2019 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. 

 

2.1. Akce týmu Biblického díla v roce 2019 

 

aktivity ČKBD v roce 2019 

4.2.2019 Uherské Hradiště Praktická práce s Biblí pro biřmovance 

5.2.2019 Praha  Zasedání správního výboru ČKBD 

8.-10.2.2019 Jeseník Duchovní obnova pro farnost 

15.-17.2.2019 Český Těšín 

Duchovní obnova pro katechety - Ostravsko-opavská a Brněnská 

diecéze  

22.-23.2.2019 Bystré u Poličky Kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi 

4.3.2019 Praha pracovní setkání komise pro přípravu ČLP 

13.3.2019 Uherský Brod 

Přednáška pro MSKA na téma "Není Bible jako Bible" - k novějším 

překladům Bible 

16.3.2019 Fryšták Praktická práce s Biblí pro farnost 

22.-23.3.2019 Bučovice Kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi 

29.-30.3.2019 Uherské Hradiště Kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi 

8.4.2019 Praha pracovní setkání komise pro přípravu ČLP 

10.4.2019 Bolatice Praktická práce s Biblí pro farnost 

15.-16.4.2019 Olomouc Podíl na přípravě a realizaci čtyřiadvacetihodinové četby Bible 

23. - 26. 4.  Řím Kongres Katolické biblické federace 

26.-27.4.2019 Praha-Chodov Kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi 

31.5.-2.6.2019 Velké Losiny praktická práce s Biblí pro rodiny 

4.6.2019 Stará Ves Příprava Biblického dne nejen pro děti 

8.6.2019 Plzeň 

Metodika práce s biblickými postavičkami pro katechety nedělních 

škol 

14.-15.6.2019 Brandýs n. L. Kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi 

17.6.2019 Praha pracovní setkání komise pro přípravu ČLP 

http://biblickedilo.cz/kurzy/duchovni-obnova-pro-katechety-c-tesin/
http://biblickedilo.cz/kurzy/duchovni-obnova-pro-katechety-c-tesin/
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1.7.2019 Praha pracovní setkání komise pro přípravu ČLP 

1.-12.7.2019 Olomouc Intenzivní kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi 

16.-18.7.2019 

Geboltskirchen 

(Rakousko) 

Další vzdělávání na kurzu výroby rekvizit pro práci s biblickými 

postavičkami 

6.-8.9.2019 Újezd u Uničova praktická práce s Biblí pro rodiny 

9.9.2019 Ostrava přednáška pro salesiánskou komunitu na téma "Nové trendy v exegezi" 

13.9.2019 Přerov úvod do Písma svatého v rámci dalšího vzdělávání lektorů 

18.9.2019 Ostrava 

praktická práce s Biblí pro moderátory seniorských společenství v 

diecézi 

24.9.2019 Praha pracovní setkání komise pro přípravu ČLP 

4.-5.10.2019 Stará Bělá Kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi 

9.10.2019 Bolatice Praktická práce s Biblí pro farnost 

13.10.2019 Vranov Praktická práce s Biblí pro podnikatele 

15.10.2019 Praha pracovní setkání komise pro přípravu ČLP 

18.10.2019 Karviná úvod do Písma svatého v rámci dalšího vzdělávání lektorů 

18.-19.10.2019 Žebětín Kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi 

22.-25.10.2019 Iaši (Rumunsko) pracovní setkání zástupců subregionu Střední Evropa 

9.11.2019 Stará Ves Biblický den nejen pro děti 

12.11.2019 Praha pracovní setkání komise pro přípravu ČLP 

15.11.2019 Ostrava prezentace ČKBD v televizi NOE v souvislosti s Dnem Bible 

17.11.2019   Den Bible 

20.11.2019 Prostějov Přednáška pro MSKA na téma "Není Bible jako Bible"  

22.-24.11.2019 Jimramovské Paseky Adventní duchovní obnova pro rodiny 

30.11.2019 Olomouc Metody praktické práce s Biblí pro studenty CMTF UP  

9.12.2019 Praha pracovní setkání komise pro přípravu ČLP 

14.12.2019 Senice na Hané 
adventní duchovní obnova pro animátory mládeže konického děkanátu 

19.12.2019 Praha pracovní setkání komise pro přípravu ČLP 

 

2.2. Biblický apoštolát 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.  
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2.2.1. Brněnská diecéze  

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

 Mimo bohoslužby se dospělí věřící setkávají rovněž s Písmem 

svatým při modlitbě ve skupinách (modlitba otců, modlitba 

matek, modlitba manželů, modlitba mládeže). 

 V mnoha farnostech probíhají pravidelné biblické hodiny. 

 S Biblí a jejím poselstvím se seznamují též účastníci setkání 

KLASu (Klub aktivních seniorů). 

 Děti a mládež získávají znalosti o Písmu svatém v rámci příprav 

na přijetí svátostí (první svaté přijímání, biřmování). 

 Mnoho školáků se účastní biblické soutěže „Bible a my“.  

 Od září do konce listopadu probíhal vzdělávací kurz na 

Biskupském gymnáziu na téma „Starozákonní biblická 

archeologie a Markovo evangelium“. Přednášející: ThLic. David 

Ambrož, doc. Dr. Petr Mareček, Th.D. Více: 

https://pastorace.biskupstvi.cz/biblicky-kurz/ 

 V Bystrém u Poličky a v Bučovicích proběhl kurz výroby 

biblických postaviček a práce s nimi, vedený PhDr. Marií 

Klaškovou, Doc. Petrem Chalupou a Mgr. Jarmilou 

Dostálkovou. 

 

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. 

 Je třeba podporovat a motivovat laiky k vedení biblických 

skupinek. Nabídnout metodický kurz pro zainteresované. Je větší 
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poptávka po kreativní biblické práci. Lidé nechtějí jen přednášku 

kněze, ale sdílení, kreativní zapojení. 

 Dvakrát ročně probíhá víkend nad Biblí pro cca 50 mladých. 

 

2.2.3.  Královehradecká diecéze  

Zástupce - P. Mgr. Václav Vacek 

 

 P. Václav Vacek opakovaně vybízí, aby kněží a biskupové kázali 

zásadně na biblické texty, jak doporučuje a jde příkladem i 

papež František.  

 Na stránkách Farnosti Letohrad http://letohrad.farnost.cz/ je 

možné na si stáhnout přípravu na nedělní kázání s výkladem 

biblického textu. 

 Chlapi čtou Bibli pravidelně, jim i farníkům k četbě nedělních 

textů pomáhají přípravy na webu: http://letohrad.farnost.cz 

 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 

 

 V litoměřické diecézi kromě několika kurzů, které jsou pořádány 

v součinnosti s Biblickým dílem, probíhají i některé další 

aktivity – zejména biblické katecheze ve farních společenstvích, 

a to napříč celou rozlehlou diecézí. 

 Rozšířené jsou tzv. „Biblické hodiny“ v různých intervalech 

konání: 

o Železný Brod – každou středu 

o Bozkov – 2x za měsíc 

o Dolní Poustevna – 1x za měsíc se zde sejde cca 10 farníků 

o Jablonec nad Nisou – 1x za měsíc 

o Litvínov – 1x týdně 

o Raspenava (Hejnice) – 1x týdně, schází se až 25 osob různého 

věku (občas je vysílána on-line na youtube kanálu farnosti) – 

zde zevrubně studujeme knihy Písma Starého i Nového 

http://letohrad.farnost.cz/
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Zákona (Gn, Ex, Mk) s přihlédnutím k historickým a 

zeměpisným reáliím, rabínským komentářům, patristice 

i apokryfní literatuře a příležitostně i k originálním biblickým 

jazykům. 

 Nadto probíhají biblické katecheze i v rámci některých 

obecnějších vzdělávacích programů – např. DCM Litoměřice 

organizuje kurzy animátorů, kde se také účastníci dotknou 

biblických témat.  

 Dále to jsou kurzy Zacheus a Alfa – probíhající zejména 

v Teplicích, které jsou otevřeny široké veřejnosti (s výjezdním 

víkendem v Raspenavě, kde se věnujeme především biblickým 

zprávám o Duchu sv.). 

 Následné vzdělávání ve víře, které pořádá farnost Chomutov, je 

také příležitostí, kde je možno prohloubit své vědomosti i 

v oblasti biblistiky. 

 „Hovory o víře“ probíhají na více místech, biblický apoštolát je 

zde sice přítomen spíše okrajově, ale nějakým způsobem se i zde 

s Božím slovem pracuje. Za všechna místa zmiňuji např. 

Liberec-Ruprechtice.  

 P. Pavel Andrš zastupoval ČKBD na Biblicko-pastoračním 

kongresu, který se uskutečnil ve dnech 23. - 26. 4. 2019 v Římě 

u příležitosti 50. výročí založení Katolické biblické federace. 

 

2.2.5. 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.  

 V arcidiecézi probíhají další kurzy pro lektory, které jsou 

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

vede P. Doc. Petr Chalupa s úvodem do Bible, druhý Mgr. 

Pavlíková s technikou mluveného projevu a třetí pomocný 

biskup Mons. Antonín Basler, který se zaměřuje na spiritualitu 

lektora a předává certifikáty o absolvování. Na webu: 
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http://www.kulturaslova.cz je k dispozici příprava lektora na 

nedělní liturgii, vzorově načtené texty a další užitečné pomůcky. 

 O různé kurzy je ze strany farností zájem. Víkendové kurzy jsou 

obsazené cca 1 rok dopředu. Na pozvání přijíždějí Doc. Petr 

Chalupa a PhDr. Marie Klašková do farností – s různými typy 

kurzů. 

 Kurzy výroby biblických postaviček a práce s nimi probíhaly na 

různých místech ČR (podle pozvání). Během roku probíhá cca 

8–12 víkendových kurzů výroby biblických postaviček + 2 

týdenní kurzy v létě. O kurzy je stálý zájem ze strany farností a 

sborů.  

 V Uherském Hradišti a v Olomouci proběhl kurz výroby 

biblických postaviček a práce s nimi, vedený PhDr. Marií 

Klaškovou a Mgr. Jarmilou Dostálkovou. 

 Biblické duchovní obnovy – pravidelně pro katechety v Českém 

Těšíně, pro dospělé v Jimramovských Pasekách a 2x ročně pro 

rodiny s dětmi v Domašově a Újezdě u Uničova.  

 Na Velehradě pokračovalo ruční opisování Bible v rámci „Dnů 

lidí dobré vůle“. Projekt převzala farnost Velehrad. 

 

2.2.6. Ostravsko-opavská diecéze 

 

Zástupce - P. Mgr. Vladimír Schmidt  

 

 V diecézi se uskutečnil Den Bible pro děti, jehož součástí byla i  

Biblická olympiáda (ve farnosti Stará Ves nad Ondřejnicí) pro 

žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol.  

 Doc. Petr Chalupa, Th.D. s PhDr. Marií Klaškovou vedli Den 

s Biblí pro animátory seniorů v Ostravě. 

 V Ostravě – Staré Bělé proběhl kurz výroby biblických 

postaviček a práce s nimi, vedený PhDr. Marií Klaškovou a Doc. 

Petrem Chalupou. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kulturaslova.cz/
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2.2.7. Plzeňská diecéze 

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

  

 Biblickým mottem pro diecézi vyhlášeným Otcem biskupem 

bylo pro rok 2019: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“ 

(Mk 15,16). 

 Otec biskup Tomáš i emeritní biskup František věnují ve svých 

promluvách a listech velkou pozornost Písmu svatému. 

 Delegát pro ČKBD navštívil tři vikariátní konference (vikariátu 

Domažlice v Klenčí p. Čerchovem, vikariátu Sokolov v Lokti a 

vikariátu Karlovy Vary v Ostrově nad Ohří) a zjišťoval stav 

biblického apoštolátu i v některých řeholích a dalších 

společenstvích. Všem poděkoval za namáhavou práci v misijních 

podmínkách a dotazoval se, zda by kolegové přivítali nějakou 

pomoc či podporu. 

 Jako dlouhodobá konstanta vychází mírně nadpoloviční počet 

sídelních farností, kde probíhá nějaká forma biblického 

apoštolátu, nejčastěji formou systematických biblických hodin 

nebo přípravy čtení nedělní liturgie. Konstantní je i poměrně 

malý zájem o pomoc zvenčí a menší ochota ke sdělování detailů. 

 Za výrazný a téměř výlučný požadavek na ČKBD označil za 

vikariáty karlovarského kraje Mons. Jiří Majkov potřebu 

českého katolického překladu celé Bible, zejména pro liturgii, 

ale i ke studiu. Při probírání této otázky se k tomuto názoru 

přidali i další kněží ze severozápadní části diecéze. P. Štěpán 

Rob rovněž vyjádřil přání věnovat se i tzv. „Navarrské Bibli“. 

 Jiní kněží by byli vděční za důslednější zpracování biblických 

komentářů ke čtením nedělní liturgie a ke katechezi. Ze 

stávajících pomůcek je oblíbené „Evangelium na každý den“ a 

biblické sms. 

 Mnohé aktivity různých skupin (Koinonia sv. Jana Křtitele, 

vysokoškolský klub Hora v Plzni, obláti Neposkvrněného početí 

Panny Marie a další řeholní společnosti) probíhají v návaznosti 

na předchozí roky. 

 Trendem doby je narůstající počet nejrůznějších aktivit a 

administrativní zátěže pro stále se zmenšující počet lidí se 

systémem sledování plnění, což někdy vede k opatrnosti a 

poněkud omezuje spontaneitu a vlastní iniciativu i z důvodu 

únavy stárnoucích lidí, což vede k otázce po přitažlivosti tohoto 
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způsobu života. Jistě jde často o záležitosti, za něž nikdo z nás 

nemůže, o nezbytnosti, jež vyžaduje harmonizace naší praxe 

s požadavky právního řádu. Radostné je, že i přesto jsou osoby, 

které si uchovávají jiskru Ducha a radost z víry v Krista. Obecně 

se ale nezdá vhodné přidávat povinnosti, ale spíše nenásilně 

nabízet pomoc a povzbuzení. 

2.2.8. 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.signaly.cz.   

 Na mnoha místech probíhají pravidelná setkání nad Biblí. 

 V Praze Chodově a v Brandýse nad Labem proběhl kurz výroby 

biblických postaviček a práce s nimi, vedený PhDr. Marií 

Klaškovou a Doc. Petrem Chalupou. 

3. Publikace a pomůcky 

3.1. Biblické nástěnné mapy 
 

Ve spolupráci s lineckým Biblickým dílem vydalo 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. 

http://www.vira.cz/
http://www.pastorace.cz/
http://www.víra.cz/
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 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. Magnetické záložky 
Připravili jsme magnetické záložky s vybraným biblickým úryvkem a 

doplněné o foto. V roce 2019 jsme vydali 10 nových druhů, tedy 

celkem je na výběr 20 druhů záložek. 

 

3.3. 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/ 

 

3.4. Biblické záložky, knihy a mapky 
Je možno si objednat záložky do Bible s jednoduchým návodem, jak 

číst Bibli.   

 

Již dříve jsme vydali dvě knihy Anneliese Hechtové: 

„Kreativní přístupy k Bibli“  

„Tvořivá práce s biblickými postavičkami“  

 

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/


3.5.  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 2020 

 Papež František vyhlásil listem „Aperuit Illis“ Neděli Božího 

slova – 3. neděle v liturgickém mezidobí. ČKBD bude usilovat o 

zapojení této nové slavnosti do života církve v ČR. 

 ČKBD se aktivně zapojí do Roku Božího slova. 

 ČKBD připraví komentáře k jednotlivým čtením velikonočního 

tridua, aby se lidé mohli na Velikonoce lépe připravit. 

 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).  

 ČKBD připravuje kalendář na rok 2021 s obrazy různých 

řemesel, které lze objevit v Bibli. 

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

Olomoucké radnici během 24 hodin, který se kvůli koronavirové 

pandemii uskuteční on-line. 

 Na přelomu září a října roku 2020 proběhne několik seminářů 

vedených Anneliese Hechtovou v Českých Budějovicích, Praze 

a Olomouci. 
 

5.  Mezinárodní spolupráce 
 V roce 2019 proběhlo plánované setkání členů Katolické 

biblické federace ze subregionu Střední Evropa v Rumunském 

Iasy. 

 ve dnech 23. - 26. 4. 2019 proběhl mezinárodní Biblicko-

pastorační kongres v Římě na téma „Slovo a život, biblická 

animace života a pastorační činnosti církve“, který se uskutečnil 

u příležitosti 50. výročí založení Katolické biblické federace. 

ČKBD na něm reprezentoval zástupce Litoměřické diecéze 

ICLic. Pavel Andrš. 

 KBF k 50. výročí svého, stejně tak i 1600. výročí úmrtí sv. 

Jeronýma vyhlásila Rok Božího slova 2019/2020. 

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.  

6.2.  Personální situace 

ČKBD zaměstnává na plný úvazek jednoho zaměstnance.  

Centrální aktivity vykonával tým Biblického díla (ředitel doc. P. Petr 

Chalupa, PhDr. Marie Klašková a dobrovolní spolupracovníci).  

7. Kontaktní údaje 

 

České katolické biblické dílo 

Toveřská 402/7, 779 00 Samotišky u Olomouce 

Telefon: 605 300 466 

Email: info@biblickedilo.cz 

www.biblickedilo.cz 

IČ: 73633003 

Číslo účtu: 101 550 2075/5500
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