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ÚVOD
Vydávání a šíření Bible má v českých zemích již poměrně dlouhou tradici.
Vydávání Písma svatého je jednou z hlavních podpor misijních činností. V České
republice se její distribucí zabývá Česká biblická společnost.
Tato práce se zaměřuje nejen na historii a produkci České biblické společnosti po roce 1990, ale také na její hlavní cíl, smysl práce, činnosti jednotlivých
církví a biblických společností u nás i ve světě, kterou Biblická společnost podporuje.
Činnost České biblické společnosti je v mnohém velmi zajímavá a důležitá.
Zpřístupnění a šíření Božího Slova – Bible – je velmi důležité pro kulturní povědomí společnosti a její morální základ. Bible jako kniha má pevně zakotvenou
historii a tradici a je stále žádaná. S Biblí se dá dostat v podstatě kamkoliv a poptávka po těchto knihách bývá často velmi silná.

„Česká biblická společnost pečuje o šíření Bible a usiluje, aby byla Bible
každému dosažitelná ve srozumitelném jazyce a za přijatelnou cenu k osobní
četbě, evangelizaci, studiu a liturgickému užití. Podporuje práci na nových překladech do mateřštiny a připravuje, vydává či zprostředkovává nová vydání Bible v různých překladech a úpravách. Česká biblická společnost je členkou Spojených biblických společností (United Bible Societies).“ [(9), s. 1]
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ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST
Česká biblická společnost (ČBS) je neziskovou organizací a zároveň auto-

nomním členem světové instituce United Bible Societies - Spojené biblické společnosti (UBS). Touto institucí je povinována přijímat její zásady.

1.1 Úkol a cíl
Úkolem ČBS je sloužit křesťanským církvím šířením a distribucí Písma
svatého, podporovat tradiční a mezikonfesijní, tj. ekumenické překlady Bible do
češtiny i do jiných jazyků. Dále má za cíl vydávat a šířit pomůcky ke studiu a
porozumění Písma svatého. Především konkordance, slovníky, mapy a příručky
ke čtení Bible.

1.2 Členství
Společnost poskytuje možnost členství. To se rozlišuje na kolektivní, individuální a čestné. Kolektivním členstvím se rozumí členství křesťanské církve.
Individuální členství mohou využít všechny osoby a místní sbory. Čestné členství pak uděluje Výbor ČBS. Čestným členem se může stát jakákoliv významná
osobnost z křesťanské, vědecké či kulturní oblasti.

1.3 Statutární orgány
Činnost České biblické společnosti je kontrolována jednotlivými orgány:
Valným shromážděním, Výborem ČBS, Statutárními zástupci a Revizní komisí.
1.3.1 Valné shromáždění
Valné shromáždění je nejvyšším orgánem ČBS. Tvoří ho zvolení zástupci
členských církví. Převážně bývají voleni dva, kteří svým zvolením získávají hlasovací právo. Setkání Valného shromáždění, které se koná nejméně jednou ročně, se mohou účastnit také individuální členové. Ti mají hlas poradní. Valné
shromáždění při svých zasedání schvaluje zprávy o činnosti a finanční zprávu
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České biblické společnosti. Hlavním úkolem Valného shromáždění je určovat
hlavní směry činnosti ČBS a projednávat připomínky a návrhy.
1.3.2 Výbor
Výbor je druhým nejdůležitějším orgánem České biblické společnosti.
Schází se nejméně čtyřikrát za rok a je tvořen zástupci členských církví. Každá
církev volí jednoho zástupce. Ti jsou voleni na tři roky.
Hlavní činností Výboru ČBS je určování strategie činnosti, která by měla
být v souladu s rozhodnutím Valného shromáždění, stanovami ČBS a rozhodnutími Spojených biblických společností. Dále schvaluje rozpočet, stanovuje výši
ročního členského příspěvku a kontroluje majetek a hospodaření ČBS. Jeho úkolem je též jmenovat, příp. odvolávat ředitele ČBS.
Do čela výboru je volen předseda a místopředseda. Hlavní zásadou je
v tomto případě volba kandidáta z římskokatolické církve (např. předseda) a
kandidáta z církve jiné (např. místopředseda).
1.3.3 Statutární zástupci
Společnost je směrem k veřejnosti reprezentována předsedou Výboru
ČBS a ředitelem Společnosti. Předseda řídí setkání Valného shromáždění a setkání Výboru Společnosti a vydává veřejná prohlášení. V době nepřítomnosti je
zastupován místopředsedou. Ředitel společnosti je zaměstnancem na plný úvazek. Rozhodnutí Valného shromáždění a Výboru uvádí do praxe prostřednictvím
stanovených plánů a programů. Přijímá a propouští zaměstnance a podává zprávy o činnosti na jednotlivých setkáních Výboru. Zároveň je spojkou mezi ČBS a
UBS, o které průběžně informuje.
1.3.4 Revizní komise
Revizní komise je posledním orgánem ČBS. Tvoří ji dva zástupci volení
na tři roky. Jejich úkolem je po zasedání Valného shromáždění vypracovat písemnou zprávu o výsledcích kontrolní činnosti a revizí. [(24)]
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HISTORIE
Historie Biblické společnosti sahá až do období habsburské monarchie. [(1)]

2.1 Tovaryšstvo biblické
Psal se rok 1802. Mnoho farářů cítilo potřebu založit společnost, která by se
věnovala vydávání Biblí a distribuovala je do širokého okolí za přijatelné ceny.
Proto během schůze Náboženské a traktární společnosti faráři rozhodli, že se
budou snažit založit takovou organizaci, která by tento cíl naplňovala. Proto bylo
v Londýně roku 1804 britskými protestanty založeno tzv. Tovaryšstvo biblické,
později přejmenované na The British and Foreign Bible Society (BFBS). [(1), s. 3]
Velkou radost přinesla tato zpráva právě českým evangelíkům, neboť se
BFBS zavázala také k produkci Biblí v českém jazyce. Roku 1807 byla zásluhou
Jana Jeníka v Berlíně vydána po dlouhé době česká Bible. Mnohými byla nazývána „berlínka“, právě pro místo jejího tisku. Byla to Bible velmi žádaná a podle
některých zdrojů se jí v českých zemích objevilo na 30 000 ks.
Rok 1816 však přinesl císařský zákaz rozšiřovat Bible a zakládat na habsburském území biblické společnosti. Přesto se však v době zákazu do Čech některé
tištěné Bible dostaly. Bylo tomu tak především díky obnovené Jednotě bratrské
v Ochranově.
Robertu Pickertonovi, generálnímu sekretáři BFBS pro Evropu, se roku 1830
podařilo vytisknout 13 vydání Bible a 25 vydání Nového zákona v maďarštině,
češtině a němčině. Tento velký úspěch byl však přerušen revolucí roku 1848. Ta
byla sice neúspěšná, ale přesto byl roku 1852 úředně uzavřen sklad Biblí ve Vídni. Londýn na sebe však nenechal dlouho čekat a ostrým diplomatickým zásahem dokázal uvězněné zaměstnance přivést na svobodu.
Činnost BFBS byla v habsburské monarchii obnovena díky církevnímu (protestanskému) patentu z roku 1861. Na základě zrovnoprávnění protestantské
církve s církví katolickou, se naskytla možnost otevřít sklady Biblí v Pešti, ve
Vídni a roku 1865 také v Praze. [(1), s. 4]
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2.2 Pobočka Biblické společnosti britské a zahraniční v Praze
Problémů s otevřením pražské pobočky Biblické společnosti nebylo nejméně. Jedním z hlavních bylo povolení šířit pouze výtisky pocházejících
z vlastního nákladu, proto byla prodejna na Václavském náměstí označena za
Sklad BFBS. Až rok 1869 byl rokem úspěšným. Adolf Reichard získal povolení
prodávat Bible dovezené z ciziny. Velký zájem však opět upoutal pozornost úřadů a tak musel být sklad z Václavského náměstí přesunut do Spálené ulice. Sklad
byl v poměrně krátké době přesunut postupně asi na tři místa, až zakotvil na
Františkově nábřeží.
Velmi důležitými lidmi v procesu šíření Bible byli tzv. kolportéři. Podle
některých zmínek jim bylo roku 1876 dovoleno prodávat výtisky Bible v kasárnách mezi vojáky. Přesto však častěji docházelo k věznění, kolportéři bývali nejčastěji žalováni ze špionáže pro pruského krále. Byla jim rušena povolení
k prodeji a knihy bývaly často zabavovány i páleny. [(25)]
Do roku 1912 byl v čele pražské pobočky Karl Martin Stahlsmiedt. Během
jeho úřadování se prodalo přes 1,7 milionů knih. Jeho nástupcem se stal Jindřich
Špaček (Obr. 1). Stahlsmiedt však svému nástupci nepředal ani povolení k distribuci Biblí ze zahraničí, ani prostory skladu. Proto byla většina knih přesunuta do
soukromého bytu Jindřicha Špačka. Záchranou z této situace pro ně byla nabídka prostor v přední budově Jednoty českobratrské (dnes Církev bratrská)
v Soukenické ulici.
Timoteus Špaček (Obr. 2), syn Jindřicha Špačka, se stal roku 1923 jeho asistentem. Velkou předností samostatné československé pobočky BFBS byla snaha
o pečlivé vzdělávání vlastních kolportérů. Díky vzdělávání v teologii a praxi se
tehdejší bibličtí kolportéři rovnali svými znalostmi dnešním laickým kazatelům.
Jindřich Špaček vedl československou pobočku až do roku 1936. Tato práce mu
přirostla k srdci a jen těžko se s ní ve svých šedesáti pěti letech loučil. Nástupcem mu byl vikář Českobratrské církve evangelické Blahoslav Černohorský
(Obr. 3).
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Obr. 1 Jindřich Špaček

Obr. 2 Timoteus Špaček

Obr. 3 Blahoslav Černohorský

První světová válka přinesla do Čech Národní Biblickou společnost skotskou. Součástí výboru byl tehdy synodní senior ČCE Josef Souček i prof. Ferdinand Hrejsa. Následovalo další stěhování skladu. Z nových prostor však byli
roku 1943 vyhozeni nacisty. Během druhé světové války pracovala československá pobočka společně s evangelickým nakladatelstvím Kalich, se kterým se musela sloučit.
Po válce došlo k obnově a ze samostatné československé pobočky BFBS se
stala Biblická společnost československá. Bylo tedy třeba přijmout úředně schválené stanovy. V dubnu roku 1949 se v Jungmannově ulici konala ustavující
schůze. Do čela výboru byl nejprve zvolen dr. Josef Křenek. Ten však brzy po

11

ustavení zemřel, a proto na jeho místo nastoupil synodní senior dr. Viktor Hájek.
Velmi nadějné vyhlídky samostatné Biblické společnosti československé však
brzy potemněly. Roku 1953 byla společnost státní mocí zlikvidována. Tehdejší
dva zaměstnanci, Blahoslav Černohorský a Timoteus Špaček, přešli k jiné církevní práci.
Velmi jasně promlouvají statistické údaje o každoročním prodeji v tomto
období. Celkem bylo prodáno 1,5 milionu výtisků Bible, Nového zákona a knih
obsahujících části Bible. „Nejvíce byla Bible žádána v době ohrožení národní i
osobní existence, kdy lidé hledali v Písmu svatém útěchu.“ [(1), s.10]

2.3 Biblické dílo v ČSSR
I přesto, že v ČSSR nebyla biblická činnost aktivní, probíhaly práce na
českém ekumenickém překladu Bible, který se stal jednou ze zásadních záležitostí na poli ekumeny. Podnět pro nový překlad vzešel z Českobratrské církve
evangelické, neboť již vnímala jako potřebné odpovědět na dlouholeté volání po
jednom společném mezikonfesijním překladu. Volání po překladu ekumenickém,
který by propojil církve napříč denominacemi. Touha po novém, srozumitelnějším překladu se probouzela v mnoha církvích. A proto byla založena tzv. ekumenická překladatelská komise, zastoupena šesti církvemi.
Vedení překladatelské činnosti se ujali prof. Miloš Bič (Obr. 4) a prof. Josef
B. Souček (Obr. 5). Celkem na novém překladu Písma svatého pracovalo 27 zástupců z 6 církví, kteří byli řádně zaškoleni. Cílem překladatelů, jak uvádí Miloš
Bič ve svých poznámkách, bylo „připravit text, na kterém by nebylo třeba v krátké
době něco měnit.“ [(10), s. 12] Tedy text, kterému by porozuměl i mladý člověk,
v novém jazykovém kabátě s výkladem.
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Obr. 4 prof. Miloš Bič

Obr. 5 prof. J. B. Souček

Hlavním motivem práce na novém překladu bylo tedy zprostředkování
živé knihy do srozumitelnějšího jazyka. Nový překlad Bible nevznikl z důvodů
nelibosti nebo nevhodnosti kralického překladu. Způsob vyjadřování a význam
některých slov se s dobou proměňuje, a tak se často stává, že jsou nesrozumitelné a mnohdy vedou k nesprávnému pochopení. Cílem takových překladů je tedy
snaha o co nejsrozumitelnější text, s ohledem na věrnost původnímu textu Bible.
„Nový překlad neměl být náhradou za Bibli kralickou, ale pomocí.“ [(16), s. 8]
Jedním z problémů v začátcích práce bylo málo české literatury, ze které
mohli bratři čerpat. Z knihoven v době komunismu mizela náboženská literatura. Nedalo se dostat ani k té zahraniční. Řešením se nakonec stal hebrejskočeský slovník, který byl nezbytně nutný k sjednocení pojmosloví a pomoc faráře
německé Porýnské církve M. Rohkrämera . Díky autoritě tehdejšího děkana Josefa L. Hromádky přišla pomoc ze zahraničí. Farář Martin Rohkrämer se zajímal
o činnost českých evangelíků, a proto překladatelské komisi zajistil nesčetné
množství různých druhů knih, které přicházely ve velkých baleních.
Dalším problémem bylo místo k překládání a sklad biblické literatury, ze
které bylo třeba čerpat. Tým se nejprve scházel v Jirchářích, v malé posluchárně,
v době, kdy se nepřednášelo. Později však využil obětavosti sborů. Sbory poskytovaly klid a prostor pro souvislou práci. Během školních prázdnin tým pracoval
od pondělí do soboty, od rána až do večera. Ubytování poskytovaly místní sborové rodiny. Po večerech se potom konaly biblické hodiny, kterými se bratři
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překladatelé svým hostitelům odměňovali. Jak zmiňuje prof. Bič: „Byla to vítaná
příležitost předkládat prostým členům církve výsledky naší práce, vyslechnout jejich připomínky a ověřovat si, že nový překlad bude přijat kladně aspoň v ČCE.“
[(10), s. 14] Ale nezůstávali jen u ČCE, konali přednášky a besedy také v jiných
církvích, kde se jim dostávalo též velmi pozitivních ohlasů.
Otázkou stále zůstávalo, jak zajistit, aby se nové překlady biblických knih
mohly v komunistickém Československu vytisknout. S nástupem Alexandra
Dubčeka se to však jevilo stále reálnější. V roce 1968 vyšel překlad Geneze a
Malých proroků díky cenzorovi z tzv. Knižního dohledu, se kterým br. Miroslav
Heryán text procházel. Společná setkání překladatelů byla nazvána Biblické dílo
v ČSSR (obr. 6 a 7). Biblické dílo v ČSSR zůstávalo v kontaktu s Evropským výborem UBS.

Obr. 6 Starozákonní překladatelská komise

Obr. 7 Novozákonní překladatelská komise
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Srpen 1968 však přinesl další omezení. Bylo zakázáno dovážet materiály i
samotné Bible z ciziny. Řešila se tedy otázka, na co nové překlady Bible vytisknout. Od roku 1970 již nebyla možná účast zástupců Biblického díla v ČSSR na
zasedáních Evropského výboru UBS. Přesto však, v rámci Ekumenické rady
církví v ČSSR, působil zvláštní biblický odbor. Jeho vedení se zhostil Bohumír J.
Sedliský (Obr. 8). Biblický výbor byl později redukován na Referát pro biblickou
práci Ekumenické rady církví v ČSSR.
Překlady Biblického díla v ČSSR vytvořily základ pro další vlastní biblickou práci. Roku 1969 a 1970 vyšly dva svazky: Jozue–Soudců–Rút a Ezdráš–
Nehemjáš–Ester. Do roku 1984 vycházel téměř každý rok jeden svazek. Cílem
Biblického díla bylo stihnout všechny překlady do čtyřstého výročí Bible Kralické, kterou komunistická strana vyškrtla ze seznamu UNESCO. To se zdařilo.
Roku 1979 byl vydán celý svazek nového překladu Starého Zákona, který byl
během několika týdnů rozebrán. Druhé vydání bylo nakonec vytištěno
v Holandsku a darem zasláno do Prahy. Tak vznikl, dokonce i v dobách nepříliš
příznivých, Český ekumenický překlad. [(11), s.7]

Obr. 8 Bohumír J. Sedliský
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3

BIBLICKÁ SPOLEČNOST V LETECH 1990-1993
V průběhu roku 1989 bylo státem dovoleno dovážet Bible a Nové Zákony

v jakémkoliv množství. Dokonce bylo možné přijmout dar od Nizozemské biblické společnosti, kterým byl tiskařský stroj. K organizování vlastní biblické společnosti bylo možné přistoupit až v roce 1990. Proto se 12. listopadu 1990 konalo
ustavující shromáždění České biblické společnosti. Kvůli členství v UBS však
bylo třeba vytvořit federační biblickou společnost obou národů, českého a slovenského. Práce však probíhala společně. Do čela České biblické společnosti i
Biblické společnosti v ČSFR, jak byla spojená pobočka nazvána, usedl ThDr. Jiří
Lukl (Obr. 9). Místopředsedou výboru se stal JUDr. Pavel Šimek (Obr. 10) a místopředsedou Mons. ThDr. Josef Koukl (Obr. 11).

Obr. 9 ThDr. Jiří Lukl

Obr. 10 JUDr. Pavel Šimek

Obr. 11 Mons. ThDr. Josef Koukl
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V informačním bulletinu, který vyšel na podzim roku 1991, bylo třeba nastínit, kým Biblická společnost je a o co usiluje. Hned v úvodu časopisu jsou
uvedena dvě základní východiska práce Biblické společnosti: „I. Jsme společností
ekumenickou a chceme sloužit všem církvím v naší zemi. II. Jsme společností misijní a chceme pracovat tak, aby biblická zvěst byla dostupná všem lidem i mimo
církve.“ [(2), s. 1]
Biblická společnost se zavazuje k zasílání informací o své práci, k šíření
Bible a dalších publikací a k pořádání vzdělavatelných a informačních setkání.
Nabízí sborům možnost návštěvy pracovníka Biblické společnosti, který by informoval o práci Biblické společnosti i celosvětové organizace Spojených biblických společností. Zavazuje se, že bude vyhlašovat pravidelné sbírky, aby měl
každý člověk příležitost zapojit se do misijní práce společnosti finančním darem.
Další možností podpory je uznáváno členství. Po svých členech Biblická společnost požaduje finanční podporu, přímluvné modlitby za práci a závazek spolupráce a reprezentace společnosti i Bible jako knihy, podle svých možností. [(2), s.
1] Hlavními členy Biblické společnosti byly všechny církve tehdejší federativní
republiky. Sídlem Biblické společnosti byla tehdy Soukenická ulice – pronajaté 4
kanceláře a sklad ve sklepě.
Počátky činnosti s sebou přinesly také změny v oblasti personálního obsazení. Nově byli přijati tři pracovníci. O vydavatelství se v té době staral Ing. Václav Kyslík z Církve bratrské, o ekonomickou stránku společnosti Ing. Dana
Musilová, rovněž z Církve bratrské. Publikační činnost dostali na starost dva
redaktoři PhDr. Ladislav Žilka z Českobratrské církve evangelické a ThDr. Anna
Lukešová z Církve československé husitské. [(2), s.4-5] Jak je z výčtu zaměstnanců a jejich církevní příslušnosti patrné, byla pro Biblickou společnost ekumenická spolupráce - pestrost - i v této oblasti velmi důležitá.
K příležitosti znovuzaložení Biblické společnosti a založení tzv. Katolického biblického díla v ČSFR se 27. října 1991 konalo slavnostní shromáždění. Toto
shromáždění bylo otevřeno široké ekumenické veřejnosti a zúčastnilo se ho také
mnoho důležitých osobností biblických společností ze zahraničí i z našich kon-
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čin. Pro zahraniční hosty byl připraven bohatý program již o den dříve. Oficiální
sobotní program byl zahájen seminářem na téma biblické práce a překladatelství,
na kterém promluvili členové překladatelských komisí prof. M. Bič a prof. P.
Pokorný, a hosté prof. K. Gábriš a dr. Juraj Bándy. [(2), s. 2]

3.1 Zpráva o vztahu čs. populace k náboženství a k Bibli
Koncem roku 1991 vyšla v Praze publikace pod názvem Závěrečná zpráva o
vztahu čs. populace k náboženství a k Bibli. Jak je z této zprávy patrné, Československá biblická společnost stála o zmapování názorů československé populace
na Bibli, církev a náboženství. To také bylo jejím cílem. Předměty zájmu se staly
okruhy týkající se náboženských představ lidí, projevů víry, významu církve a
náboženství v jejich životě a vztahu k Bibli a jejímu poznávání. [(33), s. 6]
Tento dotazník byl vytvořen především pro potřeby Československé biblické společnosti. Výsledky šetření byly následně prezentovány na společném
setkání Světové, Evropské, Britské a Československé společnosti, které se konalo
25. 10. 1991.
První částí zprávy je téma Víry v Boha. Ve srovnání s rokem 1946 byl podíl
mladých věřících velmi odlišný, neboť v roce 1946 se k víře hlásilo téměř 60 %
mladých lidí, v roce 1991 již pouze 14 %. Celkový počet věřících se tedy od roku
1946 snížil o více jak polovinu. Přesto však je oproti letům 80. patrný po roce
1989 nárůst těch, kteří v Boha věří či připouští jeho existenci. Hodnotitelé výzkumu berou v úvahu možnost ovlivnění politickou situací v Československu a
také návštěvou papeže Jana Pavla II. – který je významnou postavou historie
tohoto období. [(33), s. 11]
Zároveň ale také připouští možnost, že se lidé v průběhu či na základě
proměnlivých událostí více zamýšlejí nad smyslem svého života – hledají Dobro.
Ze srovnávacích částí v rámci federace vyplývá rozdíl v poměru počtu věřících a
nevěřících v Čechách a na Slovensku. Podle výzkumu věří v Boha na Slovensku
o téměř polovinu více lidí než v Čechách.
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Součástí dotazníku je mapování názorů na Bibli a její znalosti. 26 % dotazovaných se domnívá, že je třeba mít dobré biblické znalosti, zhruba 50 % občanů
federace stojí za názorem, že stačí znát jen základy biblických příběhů. Nejznámějším z příběhů Bible se ukázalo Narození Ježíše, jeho Ukřižování, dále potom
příběh Stvoření světa a Potopa. Z výsledků vyplývá, že jsou oblíbenější a více
známější příběhy spíše popisné. Ty příběhy, které se objevily v druhé polovině
seznamu (David a Goliáš, Marnotratný syn, Milosrdný samaritán, Obrácení
apoštola Pavla), jsou značně moralistní, a proto přirozeně neoslovují takovou
masu lidí. [(33), s. 19] Výsledky výzkumu ukázaly, že nejvíce zná Bibli nejstarší
generace a vysokoškolsky vzdělaní, nízkou úroveň znalostí nebo úplnou neznalost mají mladí lidé do 29 let - studenti středních a vysokých škol. [(33), s. 20]
Rozdílnost je patrná ve znalostech celé Bible a jejích částí. V Čechách neznala Nový zákon téměř polovina dotazovaných. 75 % nenábožensky orientované populace nemá žádné znalosti jednotlivých příběhů Bible. U věřící populace je
samozřejmě neznalost Bible a jejích částí minimální. Názory dotazovaných na
Bibli ukazují na liberální vztah lidí k náboženství. I přesto, že převládá obecná
potřeba znát Bibli, neboť názory na ni spoluvytvářejí obraz celkové kulturní orientace čs. společnosti, objevily se ve znalostech veřejnosti značné mezery. [(33),
s. 22]
Celou Bibli, více Biblí či NZ vlastní pouze 37 % československé populace.
Vlastníky Bible jsou především vysokoškolsky vzdělaní občané. Bibli pro děti
vlastní pouze 12 % celé populace, více na Slovensku než v Čechách. Na dotaz,
zda by si novou Bibli pořídili, odpovídali občané celé československé populace
takto: 34 % ano, 44 % ne, 22 % nebylo rozhodnuto. [(33), s. 26]
Závěrem z této části výzkumu je poznatek, že středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaní pohlížejí na Bibli jako na kulturní hodnotu. Ukázalo se také, že
mnozí věřící nevěděli, jaký překlad Bible se při bohoslužbách používá. Je tedy
patrné, že je potřebné a žádoucí, aby měli lidé o Bibli zájem a mohli ji mít pokud
možno doma, aby měli možnost se s ní seznámit lépe, otevírat a naslouchat jí
vždy, když bude třeba.
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3.2 Návaznost na výsledky výzkumu o vztahu čs. populace
k náboženství a k Bibli
V nabídce publikací České biblické společnosti a v jejím edičním plánu z
roku 1991 je možné si všimnout návaznosti na některé výsledky výzkumu provedeného Institutem pro výzkum veřejného mínění. K dispozici je tzv. Ilustrovaná Bible pro mládež, která vychází s cílem „vzbudit v mladých lidech zájem o náboženské pravdy a přivést je k četbě nezkráceného textu Písma“ [(2), s. 7] Jedná se
o výběr hlavních biblických příběhů pro děti a dospívající. Zároveň představují
ediční plány k vydání knihy s názvem: Jak k nám přišla Bible a knihy Jak číst
Bibli, které mají napomoci těm, kteří čtou Bibli prvně, v orientaci a porozumění
nejstarší a nejčtenější knize světa. [(2), s. 6]
V únoru 1992 se konala první výroční členská schůze ČBS. Účastníci se
vzájemně informovali o zkušenostech s distribucí Bible a předávali podněty
k účinnější informovanosti Biblické společnosti. 9. května 1992 se konal Společný den modliteb za šíření slova Božího a po letních prázdninách také tzv. Neděle
Bible.
K týmu zaměstnanců přibyli dva noví kolegové: Ing. Jan Spousta
z Římskokatolické církve a Petr Beňa z Církve Bratrské. Zároveň byla stanovena
prodejní doba Biblické společnosti v Soukenické ulici. (Obr. 12)

Obr. 12 Sídlo České biblické společnosti v Soukenické ulici
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Prostřednictvím bulletinu z roku 1992 byla členům a přátelům Biblické společnosti zaslána prosba o vytvoření sítě spolupracovníků distribuce. Každý, kdo
měl zájem o spolupráci a šíření Božího slova, se mohl přihlásit do této sítě a ve
svém městě či blízkém okolí. Členové tzv. distribuční sítě byli vyzváni, aby navštívili knihkupectví a knihovny, popř. školy, nemocnice, sociální ústavy aj., ve
svém okolí a informovali o činnosti České biblické společnosti a její produkci a
následně předali kontakty distributorům ČBS.
V návaznosti na potřebu informovanosti mladých studentů o Bibli byla v září roku 1992 rozeslána nabídka Biblí všem středním školám v zemi. Podle informací z bulletinů chodily denně objednávky z různých škol, což bylo potvrzením,
že je nutné hledat cesty i do míst, kam se dříve Bible neprodávaly. [(3)]
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4

ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST V LETECH 1993-1999
S rokem 1993 přišlo rozdělení Československa. Společenské dění se dotýkalo

také Biblické společnosti. 1. února 1993 se naposledy sešel federální výbor Biblické společnosti v ČSFR. Bylo třeba rozdělit biblické společnosti na dvě národní.
Obě společnosti sice již od počátku pracovaly samostatně a trochu odlišně, především i díky rozdílnému jazyku, avšak po rozpadu Československa bylo třeba
znovu zažádat o členství v UBS. Žádat musel každý stát samostatně. Česká biblická společnost byla přijata v srpnu roku 1996. [(1), s. 14]

4.1 Rok 1993 a 1994
Během roku 1993 pracovalo v České biblické společnosti celkem 11 zaměstnanců na plný úvazek a tři na úvazek poloviční. Velkou změnou bylo potom
smýšlení o společnosti jako takové. Bylo třeba vytvořit dvě komise, které měly
kvalifikovaně pomáhat ve dvou oblastech. První z nich byla otázka personální.
Druhá potom otázka ediční.
Jiří Lukl, tehdejší ředitel České biblické společnosti, ve svém úvodníku
v Bulletinu z prosince 1993 přiznává, že při založení ČBS v roce 1990 nebyl kladen takový důraz na odbornost zaměstnanců. Jejich hlavním motorem bylo křesťanské nadšení do takové práce. Společenskými a legislativními změnami však
došlo k tomu, že bylo třeba zamýšlet se nad vzděláváním zaměstnanců především v oblasti nakladatelské práce. Bylo třeba vytvořit nové stanovy a nový
vnitřní organizační řád. Rokem 1993 a zároveň i rozdělením federativní biblické
společnosti začala tedy vznikat trochu odlišná biblická společnost, než jaká byla
doposud. [(5)]
Součástí těchto změn byl tedy větší důraz na vzdělávání pracovníků. Již
během roku 1993 byli zasíláni jednotliví pracovníci na zahraniční setkání, konference a stáže. Neboť je financování Biblické společnosti založeno na vlastním
prodeji, je také závislé na podpoře ze Spojených biblických společností, ale také
na příspěvcích církví a jednotlivých dárců. Proto byla Českou biblickou společností zřízena pozice tzv. fundraisera. Slovo fundraising pochází z angličtiny a
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znamená činnost, která se věnuje vyhledávání dárců, kteří by dobrovolnými dary a příspěvky podpořili vydávání a šíření Biblí. Pro biblické společnosti po celém světě je tento koncept velmi důležitý, a proto bylo vnímáno jako potřebné
vzdělávat další pracovníky v této dovednosti.
Na jedno takové školení o fundraisingu byl zaslán pracovník ČBS Jan
Spousta. Na ekonomický seminář zaměřený na problematiku zemí bývalého východního bloku v Helsinkách byli tehdy zasláni dva pracovníci. A další tři noví
pracovníci byli během roku 1993 posláni do Anglie na tzv. Úvodní týden, kde se
mohli dozvědět více o činnostech biblických společností a načerpat zkušenosti
do práce ve své vlastní biblické společnosti.
Rokem 1993 také započaly pravidelné Dny Bible. Součástí této každoroční
akce jsou sbírky na šíření Bible ve vybrané zemi světa. Tou první byla Ukrajina.
Bylo vybráno necelých 400 000 Kč. Tato částka byla zaslána Spojeným biblickým
společnostem (UBS) a přidána do celkového obnosu, kterým se zafinancovala
biblická činnost na Ukrajině. Velkým povzbuzením k pokračování v této činnosti
byly dva děkovné dopisy. Jeden z biblické společnosti na Ukrajině a druhý
z regionálního centra v Anglii. České biblické společnosti se dostalo prostřednictvím těchto dopisů uznání, že se jako první biblická společnost z východního
bloku rozhodla konkrétními dary podporovat druhé v zahraničí. [(6)]
Dne 5. března 1994 se konala výroční členská schůze, při které byl zvolen
nový Výbor společnosti. Předsedou byl zvolen ThDr. Josef Koukl, biskup Římskokatolické církve, a místopředsedou JUDr. Pavel Šimek z Českobratrské církve
evangelické. Z každé další církve byl zvolen jeden člen Výboru. Každá církev tak
měla možnost, prostřednictvím svého zástupce, zasahovat do řízení a usměrňovat práci a činnost České biblické společnosti. Česká biblická společnost se tedy i
tímto krokem snažila uchovat ekumeničnost. Zpětnou vazbou pro ni byly kladné
reakce a zájem jednotlivých církví i jejich členů o tuto věc.
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4.2 Rok 1995 a 1996
Rok 1995 byl rokem, kdy se opět pokračovalo na dobře započatém díle Biblické společnosti. Situace ve společnosti začínala být více uklidněna, a tak byl
prostor, aby se Česká biblická společnost mohla vypracovat na úroveň západních společností. Zapálení do této práce je také znát v bulletinu z roku 1995.
Rozhovor s Josefem Kouklem tuto hypotézu dokazuje. Na otázku, jaký je jeho
osobní vztah k práci společnosti odpovídá následovně:
„Vždycky se těším na naše setkání. Nikdy jsem nezaznamenal nějaké zásadní
spory či nedorozumění, ač jsme zde členové různých církví. Je to zřejmě proto, že
nám jde všem bez rozdílu o setkání s Kristem. Řekl bych, že je to i názorný příklad
pro celé ekumenické hnutí, které usiluje naplnit slova Kristova: ,Aby všichni jedno
byli.‘“ [(8), s. 2]
Na výroční členskou schůzi ČBS byl pozván bratr Dr. Ján Dubíny, předseda Slovenské biblické společnosti, který posloužil společnou pobožností. Jako
již tradičně byl na členskou schůzi pozván host, který si připravil tematickou
přednášku. Tentokrát jím byl prof. ThDr. Jan Heller. Ředitel a předseda ČBS byli
oba pozváni také na Slovensko, kde se zástupci obou společností vyjadřovali
k různým otázkám práce. A jak je psáno na závěr této zprávy: „Výměna návštěv
pomohla k prohloubení našich vzájemných přátelských vztahů.“ [(8), s. 3] Je tedy
patrné, že obě strany stály o zachování spolupráce a dobrých vztahů, i když byly
republikově rozděleny.
V roce 1995 se také začalo se sháněním nových prostor pro Biblickou
společnost. Od UBS dostala ČBS příslib podpory na zakoupení vlastního domu.
Výhledem do budoucna tedy začala být potřeba vlastního sídelního místa společnosti. Zároveň byla oficiálně podána přihláška k přijetí ČBS za plnoprávného
člena UBS. [(8), s. 3]
Opět proběhlo mezinárodní setkání členů Spojených biblických společností. Tentokrát šlo o výměnu zkušeností, jak získávat finanční podporu na tisk
Biblí. Setkání proběhlo ve švýcarském Bernu. Česká biblická společnost byla
pozvána již po třetí, neboť má zásluhy v začátcích biblické činnosti v zemích
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bývalého východního bloku, na čemž si velmi zakládá. Jednou z hlavních zásad
financování šíření Bible do chudších zemí světa, je podpora lidí, pro něž je tato
práce určitým způsobem prospěšná. Zjistilo se, že asi 50 % obyvatel každé země
je ochotno přispět na „dobrou věc“. [(8), s. 4]
Úkolem takových pracovníků je přesvědčit lidi, že činnost biblické společnosti je právě tou dobrou věcí. Jiří Lukl zdůrazňuje nutnou přítomnost citlivého přístupu a vhodnost formy podání. Předávání mezinárodních zkušeností
v této oblasti je věcí přínosnou, jen je třeba brát v potaz jiné kulturní a společenské podmínky. Podle těch je nutné se zařídit a adekvátně o finanční podporu
žádat. Naše biblická společnost tedy vnímala potřebu se v této oblasti marketingu a propagace více rozvíjet.
V rámci Dnů Bible 1995 proběhla sbírka na šíření Bible v Albánii. Podporu České biblické společnosti získala též Výstava „KRALICKÁ BIBLE“, která byla
otevřena v červnu 1995 v Pantheonu Národního muzea. Výstava měla seznámit
širší veřejnost s vydanými částmi šestidílné Bible kralické z let 1579-1594. Během výstavy bylo zřejmé, že je z mnoha stran patrná touha po vydání tzv. Kralických poznámek. Překlad Bible kralické je v mnohém velmi dvojznačný. I přesto, že je velice přesný, nestačí jeho torzo našemu porozumění písma. Prof. Jan
Heller ve svém článku o Kralických poznámkách nezapomíná na otevřenost působení Ducha svatého při čtení biblického textu. Přesto však silně volá po takovém vydání poznámek, které by rozšířilo obzory tak dobrého překladu, jakým je
Bible kralická. [(8), s. 8-9], [(9), s.7-8]
Z ediční zprávy je patrné, že měla Biblická společnost stále na mysli mladou generaci. Chystalo se vydání publikace s názvem Čtení z Bible. V knize se
objevily vybrané pasáže z ekumenického překladu s úvody a výklady PhDr. Jana
Sokola, opatřené ilustracemi jeho bratra Václava. Tato publikace vyšla koncem
roku 1996 a byla Ministerstvem školství České republiky a Ekumenickou radou
církví doporučena jako učebnice pro 2. stupeň ZŠ, gymnázia a střední odborné
školy. [(11), s. 20]
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4.2.1 „Amen, pravím vám, cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ Matouš 25,40
Úvodní slova v bulletinu z roku 1996 provází zamyšlení Jiřího Lukla nad
radostí ze služby druhým. Za celou biblickou společnost doznává, že práce v této
společnosti přináší rozšíření pohledu na rodinu křesťanů. Laskavý zájem o druhé
patří k projevům křesťanského života. Církev je místem, kde by si lidé neměli
všímat pouze svého vlastního blaha, ale všímat si i druhých kolem sebe. Myslet
na druhé se zaměstnanci České biblické společnosti snaží společnými pobožnostmi, které probíhají jednou týdně. Součástí těchto pobožností je přednesení
informací „o činnosti, radostech a starostech vždy tří biblických společností z jiných
zemí.“ [(10), s. 1] Za tyto biblické společnosti, za jejich radosti i starosti, se potom všichni společně modlí.
Jiří Lukl ve svém úvodníku taktéž reflektuje, že v dnešní době již není
problém s šířením Božího slova tak, jako dříve. Bibli je možné získat již v mnoha
běžných knihkupectvích a samozřejmě i na farách a ve sborech. A protože je
v naší zemi již prodej a nákup Biblí možný, zaměřují se lidé právě na země, kde
tomu tak není. Proto „podělit se s druhými je radostnou výsadou.“ [(10), s. 1] Dny
Bible 1996 podpořily šíření Bible v Arménii, kterou také někteří pracovníci ČBS
navštívili.
V roce 1996 pracovalo v ČBS 15 pracovníků. Na podzimním celosvětovém
kongresu v Torontu byla ČBS přijata za plnoprávného člena UBS. Překladatelská
skupina začala pracovat na překladu Nového zákona do romštiny. Zájem o Knihu žalmů s kralickými poznámkami nebyl tak veliký, jak se předpokládalo, a
proto nebylo možné tuto knihu vydat. Pokračovalo se v práci na nové sazbě
ekumenického překladu Bible. Česká biblická společnost měla stále na mysli
konkordanci k ekumenickému překladu, avšak její příprava měla poměrně velké
zpoždění, a proto nebyla ani tento rok vydána. [(10), s. 8]
V rámci seznamovacího programu pracovníků biblických společností,
který proběhl v Anglii, poznali zaměstnanci ČBS pracovnici Holandské biblické
společnosti. Judit Bok se věnuje terénní práci, navštěvuje sbory a farnosti, in-
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formuje sbory o činnosti biblické společnosti a získává zájemce o konkrétní spolupráci. Ze zkušeností Holandské biblické společnosti je patrné, že se lidé aktivněji zapojují, když vědí o konkrétní činnosti a potřebách biblické společnosti.
Holandská biblická společnost je pro naší Biblickou společnost velkou inspirací,
neboť se snaží v křesťanech vzbudit zájem o šíření Božího Slova, které je, podle
ní, úkolem právě jednotlivých věřících. Širokou síť dobrovolníků a úzce spolupracujících křesťanů by Česká biblická společnost ráda vytvořila i u nás.
[(11), s. 4]

4.3 Rok 1997 a 1998
V rámci Dnů Bible 1997 byla vyhlášena sbírka na pomoc biblické společnosti v Gruzii. A proto byl také ředitel České biblické společnosti Jíří Lukl pozván, aby právě Gruzii navštívil. Pokusil se poznat gruzínskou kulturu i styl jejich práce. Zjistil, že v Gruzii je velký nedostatek křesťanské literatury, protože
zde není žádné samostatné nakladatelství a že mají mírný problém se spoluprací
jednotlivých církví v zemi. Možná i proto byla tento rok vybrána právě Gruzie.
Úkolem Biblické společnosti by mohla být podpora všech církví ve vydávání
křesťanské literatury a tím i rozšíření o povědomí jednoty všech křesťanů
v zemi. [(12), s. 4]
Během roku 1997 proběhlo mezinárodní setkání pracovníků biblických
společností v Praze. Ze setkání vyplynulo, že práce ve fundraisingu má klíčový
význam pro naplnění poslání misie - šíření Božího slova. UBS se snaží mapovat
potřeby jednotlivých zemí světa a na základě toho potom připravit projekty
podpory. Výtěžek ze sbírek pokrývá 70 % rozpočtu UBS. 30 % je z prodeje Biblí.
Bez účasti a pomoci křesťanů by nebylo možné tuto práci vykonávat. [(14), s. 13]
V polovině května 1998 se seminář konal v tureckém Istanbulu. Celkem se
ho zúčastnilo skoro 60 účastníků z regionu Evropa a Blízký východ a po jednom
zástupci z Austrálie a Nového Zélandu, Jižní Afriky, USA a Kanady. Někteří letěli do Istanbulu dříve, aby navštívili místní sbory a poznali zdejší křesťany a jejich
bohoslužby. [(14), s. 9-10)]
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Podpora misie ve světě napomáhá dobrým vztahům a přináší nové kontakty. Důležitým prvkem však je účast jednotlivců a církví na sbírkách pro konkrétní vybrané země. Zpětné vazby s poděkováním od různých biblických společností, jejichž činnost byla podpořena, jsou vždy tou krásnou tečkou za vykonanou sbírkou. Na podporu zpracování dat z těchto sbírek, jejich vyhodnocování
a vypracování korespondence byl vytvořen nový počítačový program. Tento
nákladný a náročný projekt zprostředkovaly největší biblické společnosti
z regionu Evropa a Blízký Východ. Společnou vizí do budoucna je účast všech
biblických společností z tohoto regionu na práci na těchto projektech.
[(14), s. 14-15]
Velkou událostí v životě České biblické společnosti bylo započetí sbírky
na stavbu nového domu, nového sídla ČBS. Od 1. července 1998 sídlila biblická
společnost v pronájmu v budově Katolické teologické fakulty v Praze v Dejvicích
a chystala vše potřebné pro započetí stavby. [(14), s. 22]
V květnu 1997 se konal Mezinárodní knižní veletrh, ČBS se zúčastnila
prodejem ve stánku a doprovodným programem pro veřejnost. Poprvé dostala
šanci promluvit v prostoru hlavního pavilonu. Ve vyhrazené hodině a půl promluvili prof. ThDr. Jan Heller a ThDr. Jindřich Slabý na téma: „Má Bible co říci
dnešnímu člověku?“ Přednáškám naslouchalo asi 150 posluchačů, z živé diskuze
bylo patrné, že o Bibli je stále zájem. [(12), s. 18]
Během roku 1997 byla vydána publikace s názvem: „Co nevíš o Bibli“, která je vhodná při soukromém čtení i jako pomůcka ve školách. Zároveň byla během roku 1997 vydána dvousvazková kniha Obrázky z Bible – Nový zákon I. a II.
od autorky Jindry Hubkové, která pomocí obrazů zpřístupňuje dětskému čtenáři
novozákonní příběhy. Česká biblická společnost již ze svého sortimentu nabízela
21 různých publikací pro děti i dospělé a během roku 1997 bylo prodáno téměř
50 tisíc kusů. Výnos z prodeje je jedním z finančních prostředků ČBS, díky nimž
si může dovolit obdarovat Biblemi a biblickou literaturou mnohé potřebné. [(12),
s. 32)]
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Jedním z hlavních projektů České biblické společnosti a Katolického biblického díla bylo založení tzv. Biblických cest (za podpory německé Biblische Reisen). Jednalo se o ekumenickou organizaci, jejíž činností bylo pořádání zájezdů
do zemí Bible – Svatá země, Egypt, Itálie, Řecko, země Blízkého Východu. Posláním této organizace bylo přiblížit zvěst Bible na základě studia Bible a dalších
studijních pomůcek doplněné o výklady teologů, kteří jednotlivé skupiny doprovázeli. Součástí Výboru je vždy 5 zástupců z různých církví. V roce 1997 proběhly tři zájezdy do Svaté země a měly velký ohlas. [(12), s. 31]
„Návštěva Izraele je snem mnohých z nás. Putování do Svaté země považujeme za něco mimořádného. Očekáváme poznání míst, kde se odehrávaly mnohé
děje nejčtenější knihy na světě – BIBLE. Osobní přítomnost na těchto místech pomáhá lepšímu porozumění toho, o čem se v Bibli píše.“ [(16), s. 29]

4.4 Na přelomu tisíciletí
V rámci úterních pobožností, které pravidelně v ČBS probíhají, navštívili
Biblickou společnost mnozí hosté jako např. Mons. Václav Malý, prof. Jan Heller,
T. Bísek (senior pražského seniorátu ČCE), prof. P. Filipi, prof. Jaro Křivohlavý,
P. Schimandl (sekretář České biskupské konference), Svatopluk Karásek či doc.
Pavel Říčan (psycholog). [(15), s. 24] I takovou pestrostí osobností, které přichází
do České biblické společnosti si ČBS udržuje důraz na ekumenický zájem a náhled na jednotlivá biblická či životní témata.
Vyvrcholením práce misijní organizace Kristus pro každého, kterou Česká
biblická společnost podporuje, byl týdenní pobyt tzv. Biblického autobusu v naší
zemi. Tento autobus, spolu s dvěma řidiči, kteří se starali o technické zázemí,
propůjčila Berlínská biblická společnost. V Biblickém autobusu se během listopadového týdne vystřídali všichni žáci 6. až 9. třídy základní školy v Náchodě,
strávili v něm vždy jednu vyučovací hodinu, kdy se dozvídali nové informace o
Bibli a jednotlivých biblických příbězích. Odpoledne byly potom promítány různé filmy, např. film Ježíš, a během rozhovorů byla příležitost předat dobrou
zprávu o Ježíši Kristu, jak dětem, tak i dospělým. Uvnitř autobusu byla řada Bib-
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lí, do kterých mohli lidé nahlédnout. Autobus na náměstí vzbuzoval pozornost
kolemjdoucích. Někteří pozorovali akci zpovzdálí, jiní přišli blíž a chvíli se zdrželi. Zájem byl různý, přesto však vnímali organizátoři a dobrovolníci z Církve
bratrské v Náchodě velký užitek této akce, jak pro druhé, tak i pro sebe samotné.
[(15), s. 26-27]
Dne třináctého dubna 1999 se uskutečnilo setkání překladatelů po 20 letech v modlitebně sboru ČCE v Praze na Vinohradech. Na úvod byla uctěna památka těch, kteří již zemřeli. Profesor Pokorný předložil výklad biblického textu
z Lk 24. kapitoly. Starozákonní exegezi vyslovil dr. L. Horák. Za mladší generaci
teologů se k ekumenickému překladu vyjádřil dr. Jiří Mrázek z ETF UK a dr. Jaroslav Brož z KTF UK. Přítomen byl i pan arcibiskup Otčenášek, který od počátku překlad biblického textu do moderní češtiny podporoval. Setkání se zúčastnil
i bývalý tajemník spojených biblických společností z Norska. [(16), s. 5-6)]
Překladatelé Českého ekumenického překladu od počátku počítali s tím,
že bude třeba několikrát překlad revidovat. Této zásady se překladatelé drželi i
z důvodu přesvědčení, že Bible je knihou živou a tudíž je s ní třeba stále pracovat. Zároveň si uvědomovali, že je k lepšímu vyjádření potřeba většího časového
odstupu. Mnohá slova se za čas začnou užívat i v jiném významu, a proto je nutné na tyto proměny účinně reagovat. První větší revize proběhla již roku 1985 po
dokončení. Druhá revize proběhla roku 1987, která byla provedena na základě
připomínek od čtenářů i členů komise. Mnoho z připomínek nebylo zcela vyslyšeno, neboť bylo nutné držet se určitých překladatelských pravidel. S velkým
odstupem ji následovala revize roku 2001, která byla revidována také po stránce
grafické. Rokem 2007 přichází opravené vydání včetně deuterokanonických
knih. Z reflexe dr. Zdeňka Souška je patrné, že tato revize, je proměnou Českého
ekumenického překladu poslední. Poslední z důvodu oslabení řady spolupracovníků, především z důvodu stáří. Přesto však dr. Soušek přichází s nadějí v nové
pokračovatele, kteří by navázali na práci překladatelských komisí. [(34), s.3-4]
"Je na České biblické společnosti a na členech překladatelských komisí, aby
se Bible dostala do rukou co největšímu počtu lidí a aby vyrostla další generace
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těch, kteří by byli schopni a ochotni navázat na práci autorů ekumenického překladu z roku 1979 a věrně tlumočit Boží slovo svým současníkům srozumitelným jazykem." [(16), s. 6]
O budoucnosti Českého ekumenického překladu promluvil prof. Petr Pokorný na setkání překladatelů v roce 2008. Nový překlad není, podle jeho názoru, v tuto chvíli nutný. K novému překladu je možné přistoupit ve chvíli, kdy se
objeví nové rukopisy, které nějak zásadně mění pohled na jednotlivé biblické
knihy. Jedním z důvodů, proč vytvářet nový překlad, může být také lepší jazyková znalost či proměna jazyka příjemců. Nic takového se však v současné době
neděje a stačí tedy, podle jeho názoru, menší proměny již stávajícího textu. I
přesto, že se během posledních deseti let nalezlo mnoho různých rukopisů, dochází badatelé k názoru, že žádný z nich nijak výrazně neproměňuje zvěst Bible.
Do budoucna vidí prof. Pokorný ve vydávání ekumenických komentářů a biblického slovníku, jež by napomohly k lepšímu porozumění biblického textu. [(47)]
Koncem září 1999 vyšlo první vydání Ilustrované Bible. Obsahuje jednotlivé příběhy Starého a Nového zákona. Chce podpořit zájem čtenářů o příběhy a
důležité postavy Bible. Díky mnohým dárcům se prodejní cena mohla o několik
stovek korun snížit. Česká biblická společnost též dostala mnoho zpětných vazeb
na tisk Ilustrované Bible. Mezi těmi, kdo se k vydání vyjadřovali, byli např. prezident Václav Havel či socioložka Jiřina Šiklová. Mnozí vnímají, že Bible je základem evropské a severoamerické kultury a je vhodným klíčem k porozumění dějinám mnoha národů. Obrázková Bible je pro děti vhodným prostředkem k porozumění. Připoutává jejich pozornost a rozvíjí jejich fantazii. Jako první seznámení s Biblí je taková obrázková verze nejlepším prostředkem. [(16), s. 30-31)]
Rokem 1999 byl také spuštěn web České biblické společnost. Na webové
adrese www.biblenet.cz se mohli lidé dozvědět o činnosti ČBS, její historii, nabídkách sortimentu, informace o členství, misijních projektech a biblických
cestách. Tím se započala éra přibližování se a rychlejší zpřístupňování informací
těm, kdo se o ČBS zajímali a zajímají.
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Na podzim roku 1999 se také konal již tradiční Knižní veletrh, tentokrát
probíhal v Havlíčkově Brodě a i Česká biblická společnost byla jeho součástí.
V rámci navazování kontaktů se zahraničními biblickými společnostmi a
církvemi bylo v informačním bulletinu nabídnuto pozvání do Keni. Pozvání bylo
realizováno západní diecézí anglikánské církve a sborem církve římsko-katolické
v Bungomě. Cílem mělo být seznámení se s odlišností kultur a navázání mezinárodních kontaktů mezi křesťany. Sbírka z podzimních Dnů Bible byla využita
k podpoře biblické činnosti právě v Keni. [(16)]
V rámci příprav na jubilejní rok 2000 vydala Česká biblická společnost
příručku ke čtení Bible pod názvem S Božím slovem do třetího tisíciletí. [(22)]
Úvodními verši na přebalu tohoto sborníku byl oddíl z 1. Korinstkým 1.
kapitoly: „Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni
byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.“ Tyto verše odkazující a nabádající k jednotě byly hlavním
mottem všech zamyšlení nad vstupem do nového tisíciletí i zhodnocování tisíciletí minulého. Kardinál Miroslav Vlk ve svém úvodním slově vyjadřuje touhu po
jednotě křesťanů a věří, že nové tisíciletí může být také novým začátkem
v tomto hledání. „Boží slovo Ježíš svěřil nerozdělené církvi.“ [(22), s. 3)] Podobně i
snaha po jednotě křesťanů vycházející z úst papeže Jana Pavla II., který svou
touhu vyjadřuje ve svém apoštolském listě (Tertio Millenio Adveniente), který
připravuje na jubilejní rok 2000.
Příručka je souborem biblických textů, které korespondují s třemi tématy,
které byly pro toto jubileum zvoleny: Ježíš Kristus, Duch svatý, Bůh Otec. Texty
bylo možné využít v rámci biblických hodin, na skupinkách mládeží, v rodinách
či jako jednotlivci. Nápomocné otázky byly k dispozici pro společné rozhovory
nad texty nabádajíce k uvědomění, že „církev Kristova je ještě něco víc než ta
moje církev či denominace, ke které patřím a kde se cítím doma.“ [(22), s. 4]
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5

ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST V LETECH 2000-2005
Rokem 2000 začaly pravidelné národní soutěže ve znalostech Bible. První

z nich proběhla v modlitebně sboru Církve bratrské v Kutné Hoře. Celkem se
soutěže zúčastnilo devatenáct čtyřčlenných družstev z různých církví z celé republiky. Soutěž probíhala ve dvou kolech, první kolo byl test o 100 otázkách,
druhé kolo potom probíhalo ústně. Celý den se nesl v ekumenickém duchu. První tři místa obsadily týmy z Křesťanského společenství Praha, Evangelické
církve metodistické a Elimu Písek. [(17), s. 4]
V červnu roku 2001 se potom konalo první mistrovství ČR ve znalostech
Bible, které navázalo na národní soutěž. Členy organizačního výboru a také iniciátory této misijní činnosti u nás jsou manželé Darina a Karel Sedláčkovi. Výstupem z této akce bylo následné vysílání záznamu ze soutěže v Křesťanském
magazínu na televizním kanálu ČT 1. [(18), s. 17]
Současně bylo uspořádáno okresní kolo soutěže ve znalostech Bible
v Nikolčicích, které bylo zaměřeno na žáky základních a středních škol. Hlavním
organizátorem byl Mgr. Jiří Slavík, učitel jedné ze základních škol v okrese Břeclav. Za spolupráce učitelů, katechetů a duchovních z různých církví bylo možné
tuto akci zorganizovat. Vítězové okresní soutěže se potom účastnili oblastního
kola v Hodoníně.
S novým tisíciletím také přichází předpoklady, že lidé v dnešní době tolik
nečtou, a proto vzniká mnoho projektů, které se zaměřují spíše na mluvené slovo a vizuální zpřístupnění Božího slova. Jedním z takových projektů, který ČBS
podpořila je program Mezinárodní misijní společnosti Hosana pod názvem Víra
přichází ze slyšení. Jedná se o dramatické převyprávění biblických příběhů nahraných na audiokazetách. Díky nahrávkám, které si pořizují jednotlivé biblické
společnosti, mají lidé lepší přístup k radostné zprávě evangelia. Jak je patrné
z příběhů lidí, které nahrávka oslovila, je tento projekt velmi účelný a prospěšný.
[(35), s. 8] Zároveň chystá redakce křesťanského vysílání České televize v Brně
sedmidílný seriál o vzniku a významu Bible. Seriál by měl srozumitelným způso-
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bem a stručně diváka informovat o tom, co je Bible, jak vznikla a jak ji používat.
[(17), s. 11]
Jedním z hlavních projektů nového tisíciletí byl projekt s názvem Ručně
psaná Bible. Myšlenku opisování Bible nesl ředitel Biblické společnosti Jiří Lukl
v hlavě již dlouhý čas. Uspořádat takovou akci i v našem prostředí se rozhodl po
mnoha pozitivních zprávách z okolních zemí, které psaly o úspěchu. Bylo třeba
rozeslat dopisy s výzvou k účasti všem sborům a farnostem. Slavnostní zahájení
projektu proběhlo v Karolinu. Svou účastí vyjádřilo podporu mnoho známých
osobností Univerzity Karlovy a dalších významných akademických a církevních
organizací. Tím se České biblické společnosti podařilo dostat zprávu o této činnosti do médií. Do projektu se zapojil i prezident republiky Václav Havel. Každému, kdo se zapojil, přišel balíček příslušných materiálů. Součástí balíčku byli
speciální archy na opisování biblického textu, pamětní záložky, letáky o Domu
Bible se složenkou, plakáty na propagaci akce a prospekty o ČBS. Přihlášených
organizátorů bylo téměř 300. Opisování probíhalo ve městech i na malých obcích. Díky velkému zájmu byla nakonec Bible opsána dvakrát. „Když si uvědomíme, že například v luteránském Norsku se Bible opisovala celý rok, skutečnost, že
u nás jsme za dva a půl měsíce opsali Bibli dvakrát je opravdu radostná.“ [(17), s.
19]
Opisování probíhalo na mnoha místech za účasti mnoha významných osobností veřejného a církevního života. „Projekt Ručně psaná Bible se stal prvkem
sjednocujícím lidi všech skupin. Přicházeli lidé věřící i nevěřící, muži i ženy, děti i
starci. Bible je kniha, která má co říci každému.“ [(17), s. 20] Ze zpětných vazeb
byl patrný velký zájem a nadšení z celého projektu. Lidé z různých míst a různých konfesí vyjadřovali svou vděčnost za nápad i zrealizování celé akce. Součástí projektu byla též sbírka na stavbu Domu Bible.
Česká biblická společnost také s novým tisíciletím postoupila právě v realizaci stavby Domu Bible. Koncem června 2000 obdržela povolení ke stavbě domu
v Praze – Kobylisích. Stavba domu měla být financována bezúročnou půjčkou
z evropského centra Spojených biblických společností a ze sbírek církví a jednot-
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livců. Základní kámen nového domu v Praze-Kobylisích byl pak položen 6. února 2001 za účasti zástupců všech církví a velvyslankyně státu Izrael. V roce 2002
byla stavba Domu Bible (Obr. 13) dokončena.

Obr. 13 Dům Bible – Sídlo ČBS

K slavnostnímu otevření nového Domu Bible byla nainstalována výstava o
vzniku Bible. V rámci expozice se měla širší veřejnost seznámit se staršími českými vydáními Bible a měla být otevřena možnost společných návštěv školní
mládeže v rámci vyučování. Výstava byla rozdělena na tři části. V prvním celku
se měl návštěvník seznámit s obsahem Bible a tím, jak vznikala. Druhá část byla
věnována překládání biblického textu do češtiny a ve třetí části byly vystaveny
svitky, ukázky slepeckého písma a mnoho dalších exponátů. [(18), s. 11]; [(21), s.
28)]
Novým předsedou výboru ČBS byl zvolen Blahoslav Hájek, farář Českobratrské církve evangelické (Obr. 14). Místopředsedou byl zvolen litoměřický biskup
Mons. ThDr. Josef Koukl.
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Obr. 14 Blahoslav Hájek

Roku 2001 byla ukončena spolupráce s německou křesťanskou cestovní
kanceláří z důvodů přetrvávající napjaté situace v Izraeli a zvyšující se ceně.
[(18), s. 15] V únoru však byla zahájena akce s názvem Bible každý měsíc. Jednalo
se o zapojení České biblické společnosti do celosvětového projektu Bible-aMonth Club, kde se sdružují lidé, kteří chtějí pravidelně svými dary podporovat
činnost biblických společností. Jedná se tedy o možnost intenzivnější účasti na
biblickém díle. V roce 2001 bylo přihlášeno již téměř 300 účastníků. Těmto
účastníkům je každý měsíc zaslán dopis s informacemi o biblické práci v některé
zemi světa. Příspěvky jednotlivých dárců jsou potom každý měsíc zasílány do
konkrétních zemí světa. Součástí informačních bulletinů se tedy během roku
2001 stala intenzivněji právě témata fundraisingu s představením a konkrétními
potřebami jednotlivých zemí.
Červen 2001 byl v rámci misie věnovaný věznicím. A tudíž i v České republice proběhla korespondence mezi předsedkyní občanského sdružení Vězeňská
duchovní péče a Českou biblickou společností, se kterou již dlouho spolupracují.
Bible pro vězně musí být speciálně uzpůsobeny, aby vydržely méně šetrné zacházení a aby byly např. z nehořlavého materiálu. [(18), s. 9]
Dny Bible 2001 byly vyhlášeny pro Čínu, Dny Bible 2002 pro Indii. V říjnu
byli při svých modlitbách za Indii spojeni lidé z různých sborů a farností. Dny
Bible připomínají biblickou práci v konkrétní zemi a snaží se toto biblické dílo
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podporovat. Součástí každoročních Dnů Bible jsou informace o jednotlivých zemích, jejich kultuře, radostech i problémech při biblické práci.
V rámci výroční schůze 2003 ČBS bylo členům Výboru i pár zúčastněným
členům ČBS představeno pár zásadních změn, které se udály během minulých
let. Zásadnější změnou byl pokles sbírky v rámci Dnů Bible o zhruba 600 tis. Kč.
Tento pokles je připisován povodním z roku 2002, ale je též třeba hledat nové
způsoby, jak získat nové příznivce práce ČBS, kteří by ji podpořili. Další změnou
byl také pokles prodeje Biblí ve srovnání s roky předcházejícími. Tento pokles
mohlo způsobit přestěhování ČBS do nového Domu Bible. Jednou z možností
však též mohla být skutečnost, že v současné době je možné již mnohé texty
získat na internetu a tudíž není o knižní „papírové“ publikace takový zájem.
[(20), s. 2]
V Bulletinu z roku 2003 zazněla prosba a nabídka možných dobrovolných
pracovních pozic v rámci ČBS. Česká biblická společnost vnímá tyto pozice jako
velmi potřebné, důležité a efektivní. Možnosti spolupráce jsou různorodé. Dobrovolníci mohou modlitebně podporovat misijní projekty ČBS, mohou informovat o činnostech, nabídce a projektech ČBS ve farnostech a sborech. Mohou rozšiřovat okruh přispěvovatelů klubu Bible každý měsíc, mohou pomáhat při rozesílání hromadných zásilek a mohou být např. kontaktními osobami mezi ČBS a
sbory. Nabídka je dobrovolná přesto velmi žádaná a cenná. Pracovníci ČBS si
zakládají na osobním kontaktu s dobrovolníky, a proto je srdečně zvou na osobní
návštěvu k rozhovoru nad časovými a pracovními možnostmi. Zároveň, prostřednictvím Informačního bulletinu 2003, zaznívá velké díky třem dobrovolným
spolupracovnicím, jejichž pomoc při rozesílání poštovních zásilek ČBS byla velmi cenná. [(20), s. 12-13]
Dny Bible 2003 byly věnovány šíření Božího slova na Kubě. V rámci projektu Bible každý měsíc byl v roce 2003 podpořen Mosambik, Kolumbie, Východní
Timor, Omán a Středoafrická republika, kterou navštívili dva čeští misionáři.
Bible ve Středoafrické republice je pro lidi vzácností. Jsou odkázáni na to, co
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slyší a zapamatují při bohoslužbách. V červnu byla podpořena Papua-Nová Guinea, v červenci a srpnu potom Bolívie.

5.1 Rok 2004 a 2005
Během roku 2004 a 2005 proběhly personální změny na pozici hlavního ředitele ČBS. Novým ředitelem se stal Ing. Pavel Král (Obr. 15). Dlouholetý ředitel
ThDr. Jiří Lukl odešel do důchodu. Z úvodních slov nového ředitele ČBS [(21)] je
patrné, že je pro něho práce v biblické společnosti více posláním než pracovním
úvazkem. S jeho nástupem tedy, podle jeho slov, nepřichází příliš velká změna.
Do budoucna by rád učinil Biblickou společnost více přátelskou, touží tedy vyjít
více vstříc zákazníkům i zvýšit informovanost jednotlivých členských církví i
členů samotných.

Obr. 15 Ing. Pavel Král

V rámci výroční členské schůze 2005 byla za člena ČBS přijata Starokatolická církev. Rok 2005 také přinesl 25. výročí Českého ekumenického překladu.
K tomuto výročí Českého ekumenického překladu se konal v Domě Bible seminář. Úvodní pobožnost pronesl synodní senior ČCE Joel Ruml. V rámci semináře
zaznělo mnoho odborných referátů. Profesor Petr Pokorný mluvil o teorii překladu a ukázal, že dobrý překlad nenahradí výklad. [(21), s. 8]
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Pavel Smetana vzpomínal na začátky práce překladatelů. Dr. Jakovljevič
z pravoslavné církve pak na své první setkání s prof. Milošem Bičem. Dále promlouvali ThDr. Z. Soušek či prof. M. Balabán. Ústy M. Vymětala promluvil též
prof. Jan Heller.
Zároveň byl v rámci výročí Českého ekumenického překladu založen tzv.
seminář o překládání Bible. Od června 2004 se dvakrát ročně schází skupina lidí,
kteří se zabývají biblickými jazyky. Jedná se o členy různých křesťanských
církví a směrů, kteří si vzájemně vyměňují názory a zkušenosti. Součástí setkávání je seznámení se s různými metodami překládání a směry, které se překladu
věnují a praktická ukázka překladu jednoho předem vybraného textu ze Starého
a z Nového zákona. [(21), s. 10]
Dny Bible 2004 byly věnovány na tisk Biblí pro Kongo. V rámci Dnů Bible
2005 byla vyhlášena sbírka na biblickou práci v Etiopii. V rámci projektu Bible
každý měsíc byl podpořen Ázerbájdžán, Pobřeží Slonoviny, Srí Lanka, Moldavsko, Guyana, Zimbabwe.
Během roku 2004 a 2005 se opět zapojilo mnoho dobrovolníků, kteří pomáhali s distribucí a propagací práce České biblické společnosti, v informačním
bulletinu jim nechybí poděkování za jejich práci. [(21), s. 24] Činnost dobrovolníků je velmi vítaná při rozesílání balíčků a dopisů jednotlivým členům ČBS,
které probíhá zhruba 2x – 3x do roka. V roce 2005 bylo členů ČBS přesně 327 a
byla prohloubena spolupráce s křesťanskými časopisy.
Rokem 2005 započala Česká biblická společnost vydávání Českého ekumenického komentáře. Jedná se o novou komentářovou řadu českých teologů
k ekumenickému překlad Bible. Komentáře budou vycházet postupně a budou
číslované podle pořadí v Bibli. Řadu otevřel roku 2005 první komentář prof. Petra Pokorného k Listu Efezským. [(21), s. 31] Zároveň byly v tomto období spuštěny nové webové stránky www.DumBible.cz.
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6

ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST V LETECH 2006-2010
Roku 2006 nastoupil na pozici ředitele ČBS Mgr. Pavel Novák (Obr. 16). Spo-

lu s novým ředitelem ČBS přichází větší zájem o publikační činnost a finanční
podporu překladů Bible do afrických jazyků. Především však byla spuštěna tzv.
vydavatelská služba. Jejím smyslem je podpora církví v jejich vlastní misijní a
evangelizační činnosti. Česká biblická společnost má k dispozici biblický text v
Českém ekumenickém překladu, jehož jednotlivé části může vydávat tzv. na zakázku. Tedy podle potřeb jednotlivých církví, sborů a farností, či konkrétních
organizací. Jednotliví zadavatelé mají možnost dát Bibli vlastní obálku či vložit
informace o připravované akci či své vlastní organizaci tak, aby byla pro lidi,
kterým bude Bible nabídnuta, přitažlivá. [(34), s. 8]

Obr. 15 Mgr. Pavel Novák

Součástí produkce ČBS se stále více stávají knihy a tiskoviny pro děti. Biblické domalovánky jsou vhodnou publikací pro děti, které se s Biblí ještě nesetkaly. Děti samy se podílejí na dotváření knihy. Součástí každého příběhu je text,
který děti jednoduchým jazykem seznamuje s příběhem Bible. K inspiraci dětem
slouží načrtnuté obrázky tváří, krajin, předmětů a symbolů, zbytek si ale děti
vytváří samy a tím se tedy každý výtisk stává jejich vlastním originálem a oživuje tak dětem biblické příběhy.
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Zároveň začala ČBS vydávat Dětskou Bibli s podtitulem Čti a poznávej. Jedná se o knihu, která seznamuje děti s prostředím biblických příběhů. Kniha je
opatřena mnoha ilustracemi, kde se děti dozvědí, jak např. vypadala synagoga
uvnitř či jak žili kočovníci v době Abrahamově. [(39), s. 15)] Pro nejmenší jsou k
dispozici např. biblické leporelo s modlitbami ve verších či leporelo o mudrcích,
kteří se vydali za hvězdou.
Během roku 2009 a 2010 podpořila Česká biblická společnost mnoho projektů a institucí. Darovala např. knihy pro děti a dětské Bible Centru pro rodiče a
děti – Kopretina. Misijnímu centru v kavárně U sv. Ludmily, kde se konají různé
misijně ekumenické večery, darovala ČBS 8 různých druhů Biblí. Součástí akce
Bible24 v Uherském Brodě, kde se vystřídalo při veřejném čtení Bible celkem 198
čtenářů, byla výtvarná soutěž na téma Můj oblíbený biblický příběh/postava.
Ceny do této soutěže v podobě dětských Biblí a knih pro děti a mládež věnovala
právě Česká biblická společnost. [(31), s. 11]
Tematická kniha …A co o tom říká Bible je vhodná pro přípravu domácích
pobožností či biblických programů na určité téma. Jedná se o tematicky uspořádaná čtení na každý den. Biblické texty jsou systematicky utříděné podle témat,
a tak poskytují ucelený biblický pohled na mnoho teologických, praktických,
společenskovědních i duchovních otázek. [(39), s. 15]
Na Valném shromáždění v roce 2006 proběhla diskuze na téma: Liturgický
překlad Bible u Římskokatolické církve. Česká biblická společnost se na tomto
projektu nepodílela. V rámci shromáždění proběhlo také pravidelné vzdělávání
členů výboru a zaměstnanců ČBS. Tentokrát svou přednášku na téma Synchronní a diachronní přístup k výkladu biblického textu proslovil děkan Evangelické
teologické fakulty Doc. ThDr. Martin Prudký. [(26)]
Konec roku 2007 byl věnován podpoře Argentinské biblické společnosti.
Začátkem roku 2009 přišel povzbudivý dopis díků právě z Argentiny:
„Posíláme srdečné pozdravy z Argentinské biblické společnosti! S velkou radostí
vám sdělujeme, že projekty, na které přispěla vaše biblická společnost, byly během
roku 2008 úspěšně dokončené. Mnohokrát děkujeme za vaši podporu! Ať Bůh i na-
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dále žehná všem biblickým společnostem při šíření Božího slova a také i vám.“
[(38), s. 11]
V únoru roku 2008 bylo slavnostně předáno 36 reprezentativních Biblí Vězeňské duchovní službě ČR. Tento počet Biblí je trvale umístěn ve vězeňských
kaplích. Spolupráce mezi ČBS a Vězeňskou duchovní službou probíhala dále,
během roku 2008, velmi dobře. Bylo vytištěno 3 185 kusů Nových zákonů včetně
Žalmů a přísloví. Tyto Nové zákony byly určeny přímo pro potřeby vězňů. Při
tvorbě těchto Biblí bylo nutné zohlednit kvalitu papíru. Bylo tedy třeba zvolit
papír tvrdší, aby se nedaly stránky knih využít např. jako cigaretový papírek.
Také bylo třeba vhodně navrhnout obálku, aby vězně zaujala. Velkým přínosem
této akce je skutečnost, že díky ČBS mohou mít vězni své Bible neustále u sebe.
Do své Bible si mohou psát poznámky či texty podtrhávat. Vazba je speciálně
uzpůsobena k tomu, aby vydržela i různé jiné, než klasické manipulování. Součástí Bible pro vězně je také několikastránkový soupis rad a návodů, na co je
třeba se připravit, když je vězeň propuštěn na svobodu a také několik svědectví
právě z prostředí věznic. [(38), s. 4-5]
Jedním z hlavních domácích projektů ČBS byla a je též podpora církví, které
konají misii a zaměřují se na evangelizaci. ČBS vybrala ze své produkce vhodné
tituly k misijním a evangelizačním účelům a nabídla církvím tzv. krabicový prodej. Za režijní ceny má každý sbor či farnost jakékoliv církve možnost nakoupit
sadu knih, které jsou k těmto účelům vhodné.
Dalším byl projekt s názvem Bible ve velkém písmu. Jedná se o vydávání
jednotlivých biblických knih ve velkém formátu s velkým písmem, bez rušivého
formátování. Tyto verze jsou vhodné pro ty, kdo mají z různých důvodů již problémy se čtením knih, ale stále by rádi ve čtení Bible pokračovali. Dosud vyšlé
publikace ve velkém písmu jsou: Žalmy, První a Druhá kniha Mojžíšova, Evangelium podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Skutky apoštolů až Galatským a
Efezským až Zjevení Janovo. [(38), s. 5-6]
Roku 2008 byly vyhlášeny již 16. Dny Bible. Tentokrát byly vybírány finanční dary na tři země – Namibii, Guineu a Kamerun. Prostřednictvím Spoje-
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ných biblických společností byla odeslána rekordní částka 1 883 865 Kč na podporu překladů Bible do nových jazyků.
K 90. výročí Českobratrské církve evangelické a k 30. výročí dokončení Českého ekumenického překladu v naší zemi byla v roce 2008 vydána Synoptická
Bible (Obr. 17). Její součástí je Český ekumenický překlad spolu s deuterokanonickými knihami a Bible kralická. [(29)]

Obr. 17 Synoptická Bible

V průběhu roku 2009 byla také volně zpřístupněna nahrávka Nového zákona ve formátu mp3. Církve přispívají na výrobní náklady CD. Nahrávku je potom možné využít na evangelizačních a misijních akcích. Zároveň byla obnovena online Bible na serveru biblenet.cz. K dispozici je vyhledávání v Českém
ekumenickém překladu podle pojmů – konkordance. Hledat se dá požadovaná
biblická kniha, kapitola či konkrétní pasáž biblického textu. [(40), s. 9]
Díky dárcům, kteří pravidelně přispívají na činnost České biblické společnosti, byly v roce 2008 podpořeny dvě akce mládeže. První z nich bylo finále
Biblické stezky, pořádané Církví bratrskou. ČBS přispěla na tuto akci knihami
pro vítěze a zároveň byla nápomocna při seznamování dětí s nejvýznamnějšími
překlady Bible v českých zemích. Druhou akcí pak bylo Celostátní setkání mládeže Římskokatolické církve. Česká biblická společnost podpořila dobrovolníky,
kteří se na akci podíleli, multimediálními DVD s dramatizací textů Nového zá-
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kona. Každému účastníkovi bylo potom darováno vytištěné Evangelium podle
Jana. Všechny tiskoviny, které účastníci setkání obdrželi, byly vytištěny ve spolupráci právě s ČBS. [(35), s. 16-18]
Jarní zpravodaj roku 2009 je jako již tradičně věnován právě domácím projektům. Během roku se konal tradiční knižní veletrh na pražském výstavišti, kde
měla ČBS opět možnost pronést přednášku na téma Bible 100x jinak. V červnu
byl uspořádán Den otevřených dveří v České biblické společnosti. Cílem tohoto
dne bylo zpřístupnění Domu Bible více lidem a také seznámení s činností České
biblické společnosti. Na Valném shromáždění byli členové ČBS (Obr. 18) seznámeni s činností a hospodařením ČBS v minulých letech. Hostem byl ekonom
PhDr. Tomáš Sedláček. [(38), s. 3]

Obr. 18 Valné shromáždění ČBS - 2009

Největší podporu ČBS získal v roce 2009 projekt komunity Chemin Neuf,
který se konal na náměstí Míru v Praze. Jednalo se o evangelizační akci s názvem Jarní kulturně-duchovní slavnosti. Spolupořadatelem byla Apoštolská církev a Misijní centrum Arcibiskupství pražského. Celý květnový týden probíhaly
před kostelem sv. Ludmily různá divadelní představení a koncerty různých žánrových skupin. Osobně bylo osloveno asi 3 a půl tisíce lidí. Darem České biblické
společnosti bylo nové vydání evangelia podle Lukáše v 4 tis. nákladu, které se
předávalo lidem. Mimo oficiální program bylo možné shlédnout výstavu Stvoření
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k obrazu Božímu v kostele, kde byla také k dispozici po celou dobu akce duchovní služba k rozhovorům. [(40), s. 6]
Dalším projektem, který ČBS v roce 2009 podpořila, byla benefice na podporu stavby nového kostelu Církve bratrské v Litomyšli. Pro účely benefice byla
vydána nová řada dětských knih, které byly na benefičním bazaru k prodeji. Akce byla velmi úspěšná, navštívilo ji téměř 700 lidí. [(40), s. 7]
Rok 2009 byl v rámci Dnů Bible věnovaný zemím africkým: Gabunu, Ugandě a Burkině Faso. Součástí podzimního zpravodaje 2009 je obsáhlé seznámení s
těmito zeměmi, jejich problémy i kulturními poklady a činností místních biblických společností. [(38), s. 12-13]

6.1 Rok 2010-2012
Úvodní slovo ředitele ČBS Pavla Nováka v jarním zpravodaji 2010 je plné
díků těm, kteří pomáhají svými peněžními dary na provoz projektů ČBS. ČBS je
spojována s pomocí chudým zemím při překládání Bible do domorodých jazyků.
Díky velkým finančním darům příznivců a přispěvatelů ČBS je tato práce možná. [(40), s. 2)]
Na tradičním knižním veletrhu „Svět knihy“ nechyběla ani v roce 2010 Česká biblická společnost. Tentokrát představila nové audio CD „Vidím tvá nebesa,
dílo tvých prstů“, s výběrem dramatizovaných žalmů, které vydává spolu
s Katedrou autorské tvorby DAMU. CD je určeno především k rozjímání. Žalmy
byly nastudovány a načteny absolventy a studenty DAMU, kteří k práci přistupovali s pokorou a respektem. [(40), s. 3]; [(41), s. 6-7]
Zároveň proběhl již sedmý ročník Mistrovství ČR ve znalostech Bible. Mistrovství je organizováno českou pobočkou Křesťanského velvyslanectví Jeruzalém spolu s ČBS a Biblickou jednotou. Záštitu převzal JUDr. Petr Pithart, místopředseda Senátu Parlamentu ČR. Mistrovství se konalo v Senátu 16. října 2010.
Dny Bible 2010 patřily Angole, Ghaně a Haiti, které se zotavovalo po zemětřesení. [(40), s. 12-13] KS Praha podporuje práci misionářů v křesťanském dětském domově v Bogotě v Kolumbii a jejím prostřednictvím byla několika ko-
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lumbijským dětem během roku 2010 předána Dětská Bible ve španělštině, kterou
darovala Česká biblická společnost. [(41), s. 9]
Během roku 2010 se v Liberci konala akce na podporu misie ve městě. Cílovou skupinou misie byli lidé, kteří ještě o Bohu neslyšeli nebo o něm slyšeli, ale
ne úplně přesně a pravdivě. Součástí akce byly návštěvy LDN a domova důchodců. Závěrem celé misijní akce byl výjezd misionářů do okolních sborů a farností.
Účastnili se jednotlivých bohoslužeb, podíleli se o své zážitky a zkušenosti a tím
tak povzbuzovali místní k hlásání evangelia v okolí. Na závěr každé bohoslužby
byl každému, kdo se přihlásil, svěřen k modlitbě jeden z konkrétních občanů
Liberce, který zanechal svůj úmysl na jednom ze stánků uprostřed města. Jednalo se o tzv. Modlitební adopci na dálku, jíž smyslem bylo duchovně mezi sebou
propojit liberecké obyvatele. Česká biblická společnost podpořila tuto akci darováním 1000 Lukášových evangelií a 600 audio nahrávek Nového Zákona. [(41), s.
10-11]
Novinkou ve vydávaných publikacích se stala tzv. Bible do nepohody. Bible
se speciální obálkou a stránkami, které jsou odolné vůči nepříznivému počasí i
drsnějšímu zacházení. Toto speciální vydání Českého ekumenického překladu je
vhodné pro milovníky vodní, horské či pěší turistiky. [(40), s. 16)]
Koncem roku 2010 byl představen projekt Nový zákon v překladu Slovo na
cestu (Obr. 19) s ilustracemi Annie Vallottonové, v roce 2011 potom vyšla
v tomto překladu celá Bible. I na tomto projektu se Česká biblická společnost
podílela. [(41), s. 14]

Obr. 19 Bible – překlad Slovo na cestu
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Tento překlad si klade za cíl být více čtivý a srozumitelný pro moderního
čtenáře. Měl by vyhovovat lidem, kteří se s Biblí setkávají poprvé nebo těm, kteří
mají u starších překladů problém číst delší oddíly najednou. Překlad by měl pomoci čtenářům pochopit myšlenky a smysl původního biblického textu. Probíhající odbornou i laickou debatu o tom, který z nových i dosavadních překladů je
ten nejlepší, nejsrozumitelnější, nepřesnější, nejdoslovnější i nejsoučasnější,
překlad Slovo na cestu úplně pomíjí a otevřeně a programově vychází vstříc čtenáři, jemuž jeho nesnadná role při pochopení textu může bránit ve čtení. [(31)]
Jedním z programů, které během roku 2011 podpořila Česká biblická společnost, byl misijní program sdružení Naděje, pro lidi bez domova. „Misijní program se prolíná celou činností Naděje. Vychází z přesvědčení, že k charitativní pomoci i sociální službě je potřebné přidat i pomoc duchovní.“ [(41), s. 8] Součástí
integračních programů sdružení jsou duchovní a pastorační poradny a každou
neděli také bohoslužebná shromáždění, kde se Bible poskytnuté ČBS velmi hodí.
Podobnou činnost podpořila ČBS darováním Slova na cestu také Armádu spásy,
která je využívá pro své biblicko-evangelizační skupinky pro seniory i pro skupinky lidí bez domova. [(41), s. 12-13]
Dětské knihy a Bible byly během roku 2011 také věnovány dětským domovům v Sedlci a v Přestavlkách. Děti tak mají možnost si knihy číst sami nebo si
je nechat předčítat vychovateli, k čemuž chce Křesťanské společenství Praha
vychovatele povzbuzovat. „Knihy jsou nesmírnou pomocí pro udržení kontinuity
zvěstování Božího slova a věříme, že přinesou ovoce proměny životů dětí.“ [(41), s.
12]
A takto by se dalo ve výčtu podpůrných činností ČBS pokračovat. Rok 2012
přinesl mnoho dalších příležitostí, jak organizacím a církvím pomoci v jejich
poslání šířit Bibli mezi děti i dospělé. Probíhaly tradiční i netradiční biblické soutěže, proběhly sbírky v rámci Dnů Bible a Bible každý měsíc. Díky dárcům je
možné během jednoho roku podpořit více zemí najednou.
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Česká biblická společnost zavítala na knižní veletrhy, podpořila ekumenické
akce pro mládež, zapojila se do projektu Bible24, který se již potřetí konal
v Praze. Zavítala na Dny Bible na Dobříš. Zprostředkovala knihy pro Charitu
Most, Teen Challenge či středisko Naděje Praha.
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7

SOUČASNOST A BUDOUCNOST ČESKÉ BIBLICKÉ
SPOLEČNOSTI
Jak se zdá Česká biblická společnost má již jasně stanovené činnosti, kterým

se věnuje. Vše běží, jak má. Jarní zpravodaj se tradičně věnuje domácím projektům, podzimní potom projektům zahraničním, tedy podporou cizích zemí a jejich překladů Bible.
K 400. výročí vydání Bible kralické by měla koncem roku 2013 Česká biblická společnost vydat tzv. Šestidílku. Šestidílná Bible kralická by měla vyjít
v jednom svazku spolu s poznámkami. Zaměstnanci ČBS v tuto chvíli pilně pracují na nové, moderní a dobře čitelné sazbě. Bible by si však měla zachovat své
původní grafické prvky i jazyk. [(45), s. 4]
Jedním z hlavních projektů roku 2013 byla vernisáž výstavy Bible očima světa, svět očima Bible v muzeu umění v Poličce. K organizaci přispěla Česká biblická společnost a podíleli se na ní faráři čtyř křesťanských církví – Římskokatolické církve, Českobratrské církve evangelické, Apoštolské církve a Církve adventistů sedmého dne. Součástí vernisáže byla také spuštěna akce s názvem Ručně
psaná Bible, kterou stále častěji organizují různé regiony či sbory v naší zemi.
20 let od svého prvního ročníku oslavila soutěž ve znalostech Bible pod názvem Bible a my. Tato akce je pořádána pro žáky základních a středních škol
z celé České republiky. Cílem této akce je zvýšení zájmu mladé generace o Bibli,
rozvoj spolupráce dospělých a dětí při objevování kulturního dědictví v okolí
škol a navazování kontaktů mezi křesťany různých vyznání. Česká biblická společnost podpořila tuto akci věcnými dary, které byly předány vítězům. [(45), s. 8]
Zdá se, že si Bible v dnešní době může koupit už úplně každý. Avšak těch,
kdo o ní mají upřímný zájem, je v naší společnosti stále ještě méně než těch,
kteří mají pocit, že jim Bible ani Biblická společnost nic nabídnout nemůže.
Opak je však pravdou. V naší společnosti je stále ještě mnoho těch, ke kterým se
Bible nedostala. Neměli odvahu ji vzít do ruky, neměli příležitost se s ní setkat
nebo se jim jednoduše zdá nepotřebná a možná i k smíchu. V úvodníku Jarního
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zpravodaje ČBS z roku 2007 popisuje Mgr. Pavel Novák zážitek z knižního veletrhu, který toto celé potvrzuje:
„‚Hele vole, Bible, tu jsem nikdy neměl v rukách,‘ obrací se hoch asi patnáctiletý ke svým kamarádům a za veselého smíchu, jak originální žert se mu to vydařil,
skupinka mírným obloukem obchází náš stánek. Tak to je před námi ještě velký
úkol, uvědomuji si.“ [(34), s. 2)]
Česká biblická společnost má ještě mnoho práce s tím, aby se k lidem dostalo Písmo. Velkou výhodou a předností je její vlastní překlad – ekumenický. I
přesto, že se u nás za poslední roky objevily různé překlady Bible - Bible 21, studijní překlad KMS, Slovo na cestu, Český katolický překlad (v současnosti vydán
pouze Pentateuch a Nový zákon) či Jeruzalémská Bible, Český ekumenický překlad je překladem pojícím všechny církve. Tento fakt je patrný i z připomínek
členů překladatelské komise, že překlad nevznikl kompromisem, ale shodou zástupců všech šesti církví. [(47)] Český ekumenický překlad je velmi vhodnou
volbou při mnoha ekumenických misijních a evangelizačních projektech, je stále
překladem referenčním. Ředitel ČBS Pavel Novák vnímá četnost překladů jako
prospěšnou. Čtení různých verzí překladů Bible může být pomocí stále více lidem, aby si uvědomovali, že „zápas o pochopení textu je nikdy nekončícím procesem.“
Projektem, a současně i mottem, České biblické společnosti do dalších let je:
Bible pro každého! Tedy tak, aby se Bible opravdu dostala každému člověku, ať
je jakýkoli. Ať špatně vidí, slyší či zvěsti evangelia ještě nerozumí. K Bibli by měl
mít přístup každý. Podporou evangelizačních a misijních projektů se Biblická
společnost o toto své poslání snaží. Zároveň myslí i na křesťany mimo naši zemi.
Ve světě je stále mnoho zemí, kde na překlad do rodného jazyka není dostatek
financí či to politická situace neumožňuje. Přesto hluboká víra a touha toto poslání naplnit žene pracovníky a dobrovolníky biblických společností k stále většímu zájmu a vynaložení energie pro tuto práci.
Otevřenost Biblické společnosti k naslouchání potřebám a požadavkům
církví, organizací, jednotlivců i celé kulturní a občanské veřejnosti a reakce na
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ně jsou velmi důležitým faktorem této práce. Vize, podle pracovníků ČBS, zůstává stále stejná i do dalších let: „Učinit Bibli v naší společnosti důstojně přítomnou.“
Bible v nové, univerzální sazbě, v nových formátech, v nových přebalech,
originální biblické texty pro hlubší studium, cizojazyčné překlady, to je nabídka,
která je čtenářům a zájemcům o Písmo v České biblické společnosti k dispozici.
„Naší snahou je, aby si každý v naší produkci našel tu svou Bibli.“ [(36), s. 2]
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8

ZÁVĚR
Za Českou biblickou společností stojí na první pohled mnoho práce a úsilí

v propagaci a prodeji tiskovin, přeci jen je nakladatelstvím, které se snaží o to,
aby samostatně obstálo na knižním trhu. Co však není na první pohled patrné, je
podpora misie církví a organizací.
Tato práce přináší pohled na Českou biblickou společnost ze dvou úhlů. Jako na společnost, která je součástí velkého biblického díla po celém světě, vynikající, díky mnoha osobnostem teologické a duchovní sféry, svým jedinečným
ekumenickým překladem. Jako na společnost pojící církve a nevěřící občanskou
společnost, která „usiluje o to, aby se zvěst Božího slova šířila v naší zemi a aby
„pozvání k hostině“ přijímali stále noví lidé.“ [(19), s. 2] Tedy aby byla každému
přístupná Bible, nejčtenější kniha světa. Kniha živá, která vede k osobnímu vztahu s Bohem.
A zároveň jako na společnost, která je jedinečná svou tradicí, duchovním
přesahem a důrazem na ekumenickou spolupráci. Pracovníky a dobrovolníky
České biblické společnosti byli, jsou a do budoucna by i měli být lidé, kterým na
šíření Písma svatého záleží. Lidé tvůrčí, otevření rozličným názorům a pohledům
na jednotlivé otázky ekumenické, životní i kulturní oblasti. Lidé s hlubokým
zájmem a touhou zprostředkovat a předat zvěst Bible dál.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
BFBS

The British and Foreign Bible Society

ČBS

Česká biblická společnost

ČCE

Českobratrská církev evangelická

ČSFR

Československá federativní republika

UBS

United Bible Societies
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PŘÍLOHA A
Abecední seznam členských církví spolu se jmény současných
členů výboru ČBS:
Apoštolská církev

Karel Fridrich (předseda)

Bratská jednota baptistů

Luděk Šíp, Bc.

Církev adventistů sedmého dne

Peter Čik, Mgr.

Církev bratrská

Bronislav Kaleta, Mgr.

Církev československá husitská

Jiřina Mojžíšová, Mgr.

Církev Křesťanská společenství

Tomáš Joska, Ing.

Českobratrská církev evangelická

Jan Kašper, Mgr.

Evangelická církev augsburského vyznání

David Jurech, Mgr.

Evangelická církev metodistická

Josef Červeňák, Mgr.

Jednota bratrská

Jan Klas, ThMgr.

Křesťanské sbory

Dalibor Malík, Ing.

Pravoslavná církev

Josef Hauzar, Mgr.

Římskokatolická církev

Marek Kozák, ThLic.

Slezská církev evangelická a. v.

Tomáš Tyrlík, Mgr.

Starokatolická církev

Petr Jan Vinš, Mgr.
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PŘÍLOHA B
Seznam zemí, které byly podpořeny v rámci dlouhodobého
projektu ČBS – DNY BIBLE:
1993 – Ukrajina
1994 – Rumunsko
1995 – Albánie
1996 – Arménie
1997 – Gruzie
1998 – Turecko
1999 – Keňa
2000 – Egypt
2001 – Čína
2002 – Indie
2003 – Kuba
2004 – Kongo
2005 – Etiopie
2006 – Filipíny
2007 – Argentina
2008 – Namibia, Guinea, Kamerun
2009 – Gabun, Uganda, Burkina Faso
2010 – Angola, Ghana, Haiti
2011 – Súdán, Zimbabwe, Mosambik, Kongo
2012 – Panama, Ekvádor, Sierra Leone, Zambie
2013 – Eritrea, Libérie, Botswana, Malawi (popř. i Tanzanie a Mosambik)
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