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Anotace
Teoretická  část  práce  vychází  z pojednání  o  práci  s Biblí  v církevních  dokumentech, 
zejména v konstituci  Dei Verbum a v postsynodální  exhortaci  papeže Benedikta  XVI. 
 Verbum Domini a dalších dokumentů Papežské biblické komise.  Následuje zjišťování 
rozsahu  dostupné  literatury  pro  práci  s  Biblí  jak  z  katolického  tak  
i  nekatolického  prostředí  a  vymezení  pojmu malé  skupiny z hlediska  sociologického  
a  pastoračního  se  zaměřením  na  její  místo  v církvi.  V praktické  části  jsou  zmíněny 
různorodé možnosti  a  způsoby biblické  práce ve skupinách obecně.  Rozsáhlý přehled 
metod  práce  s  Písmem je  rozdělen  podle  dvou zaměření:  podle  toho,  kde  se  pracuje 
s Biblí  v rámci  pastorační  praxe  a  podle  účelu  programu  práce  s Biblí  v malých 
skupinách.  U  každé  popisované  oblasti  je  uveden  výčet,  příp.  charakteristika 
nejrozšířenějších  postupů  a  je  vyhodnocena  i  jejich  vhodnost  pro  určitou  věkovou 
skupinu, příp. další metodická úskalí.
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Abstract
The theoretical part of this  thesis is based on a treatise  about work with the Bible in 
ecclesiastical documents, primarily in the constitution Dei Verbum, Verbum Domini and 
in other Pontifical Biblical Commission documents. This thesis finds out the volume of 
available literature about the work with the Bible in catholic and non-catholic background 
and also specifyes the term 'small group' in terms of pastoral work. Practical part of the 
work describes different ways of biblical work in groups. Summary of methods for work 
with the Bible is divided into two categories. Methods in the first category are accessible 
to everyone, educated moderator is needed in the second one. Both categories provide 
characterization  of  commonly  used  processes.  Results  are  evaluated  in  the  terms  of 
suitability for specific age group and according to other criteria also.
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Úvod

V  letech  2004  a  2005  jsem  měla  možnost  být  součástí  terapeutické  skupiny,  

v  rámci  které  se  konala  pod  vedením  pana  MUDr.  Prokopa  Remeše  „hagioterapie“. 

Náplní setkání byla opakovaná četba biblického textu, zamyšlení a společné sdílení jak 

pozitivních  tak i  negativních  dojmů,  spolu s  motivací  plynoucí  z textu a to s přímou 

souvislostí s osobním životem zúčastněných členů této malé skupiny. Tato zkušenost ve 

mně podnítila  spoustu otázek týkajících se nejen přístupu moderátora,  ale  také možné 

metodické šíře jeho práce. Odkud moderátor ví, jak pracovat s takovou skupinou? Co jej 

vede k tomu, aby tento způsob práce nabízel? Může takovou nebo obdobnou skupinu vést 

kdokoliv? Jaké existují  způsoby práce s Biblí  v malých skupinách? Je těchto „metod“ 

dostatek nebo je jich naopak málo? Existuje nějaká autorita, o níž moderátor své postupy 

při práce nějak opírá? Jak vnímat fakt, že se zde neplánovaně nad Písmem scházejí lidé 

z různých  církví?  Jestliže  moderátor  je  z katolického  prostředí,  pracuje  se  

i  mimo  toto  prostředí  podobně?  Jaké  byly  důvody,  že  mnozí  setkání  nad  Písmem 

vyhledávali?  Na  některé  z  těchto  otázek  chce  tato  práce  nabídnout  odpovědi  

a přitom udělat alespoň základní přehled o nabízených možnostech.

Motivace  k  práci  s  Písmem  ve  společenství  principiálně  vyvěrá  z  touhy  po 

prohloubení vztahu k Bohu, najít oporu, povzbuzení i orientaci pro svůj osobní život ve 

víře.  Vždyť  je  zde  prostor  pracovat  s  Biblí  jako s  knihou,  která  je  např.  ve  2.  listu  

Korintským označena za knihu pevně zakotvenou v životě člověka a vyrostlou z nouze  

i ze štěstí víry mnoha lidí1 a současně napsanou Duchem živého Boha.2

Cílem bakalářské práce je prozkoumat metody práce s Písmem ve společenstvích, 

jak  jsou  uvedeny  v dostupných  aktuálních  publikacích  v  českém  jazyce.  Vzhledem  

k  rozsahu  práce  je  téma  zúženo  na  metody  využívané  v  tzv.  malé  skupině,  přičemž 

v tomto případě jde o skupinu lidí, kteří mají touhu spolu sdílet čas nad Písmem svatým 

a jejichž motivaci  pro vyhledávání  společenství  lze spatřovat  na jedné straně v touze 

hledat a nacházet odpovědi věřící křesťanské hledání smyslu života a na straně druhé také 

v potřebě sdílení a dialogu. 

1 O čtení Písma. Studijní texty. Biblické otázky, sešit č. 2. Praha: Pastorační středisko při Arcibiskupství 
pražském, 1993, s. 1.

2 Je přece zjevné, že vy jste listem Kristovým, vzniklým z naší služby a napsaným ne inkoustem, nýbrž 
Duchem Boha živého, ne na kamenných deskách, nýbrž na živých deskách lidských srdcí. (2K 3, 3)
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 V první kapitole jsou k tématu vybrány nejprve inspirace z dokumentů církve,  

a  to zejména z konstituce  o Božím zjevení  Dei Verbum a z postsynodální  apoštolské 

exhortace o Božím slově v životě a poslání církve Verbum Domini. Ve druhé kapitole je 

provedena  zevrubná  rešerše  literatury  z  katolického  a  částečně  také  z nekatolického 

prostředí  a  jsou  zde  stručně  zmapovány  další  možné  prameny  vhodné  pro  získání 

informací o možných metodách práce s Písmem. Třetí kapitola charakterizuje tzv. malou 

skupinu jak z pohledu sociologie,  tak z pohledu její  existence v církvi.  Praktická část 

práce,  která začíná čtvrtou kapitolou,  pak předkládá otázku po vhodnosti metod práce 

s Biblí v malých skupinách podle místa, kde pracuje s Biblí v rámci pastorační práce, a po 

vhodnosti  metod  práce  s Biblí  podle  účelu.  V souvislosti  s místem  se  vychází 

z dokumentu Papežské biblické komise z 15. dubna 1993  Výklad Bibli v církvi3,  kde je 

používání  Bible  v pastorační  službě  situováno  do  katecheze,  kázání  a  biblického 

apoštolátu. Co se týká účelu práce s Biblí v malých skupinách, vychází se z doporučení 

A.  Opatrného  a  jsou  pojednány  metody  práce  s Biblí  vedoucí  k porozumění  textu 

(studium),  k modlitbě,  k duchovní  četbě  a  ke  sdílení  životních  a  náboženských 

zkušeností4. Všechny uvedené koncepty a metody práce jsou pak stručně vyhodnoceny 

z hlediska vhodnosti pro práci v malých skupinách, příp. je upozorněno na jejich úskalí.

1. Církevní dokumenty a práce s Biblí
Bible  je  knihou  neodmyslitelně  spjatou  s křesťanskou  tradicí.  Byla  to  církev,  která 

stanovila výčet knih, které ji tvoří. Právě v církvi a v jejích dokumentech je tedy nutné 

hledat autentické inspirace pro přístupy k biblickým textům a k způsobům jejich četby. 

Církev opakovaně promýšlela a promýšlí roli Písma v jejím životě. Reflexe práce s Biblí 

v malých skupinách proto nemůže přejít  otázku,  jak o tomto tématu  hovoří církev ve 

svých klíčových dokumentech.

Nejvýznamnějším milníkem v životě církve v naší současnosti je Druhý vatikánský 

koncil.  V diskuzích  a  závěrech  tohoto  celocírkevního  shromáždění  je  nutné  hledat 

podněty k aktuálním otázkám i s ohledem na hledání odpovědí. V případě našeho tématu, 

kdy se soustředíme na Bibli a na to, jak s ní pracovat v malých skupinách, tomu nemůže 

být jinak. Jak vidí tuto problematiku koncil a jaké jsou další milníky v jeho recepci až do 

3 Výklad bible v církvi. Dokument Papežské biblické komise. Kostelní Vydří: KNA, 2007.
4 OPATRNÝ, Aleš. Malá společenství. Studijní texty. Praha: Pastorační středisko při Arcibiskupství 

pražském, Praha, 2000.
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aktuální současnosti? Vedle konstituce Dei Verbum zaměříme svou pozornost především 

na postsynodální apoštolskou exhortaci o Božím slově v životě a poslání církve Verbum 

Domini,  kterou  v návaznosti  na  biskupskou  synodu  sepsal  papež  Benedikt  XVI. 

Pozornější pohled může v mnohém osvětlit aktuálnost akcentu na malé biblické skupiny 

vzhledem k biblické práci.

1.1. Dei verbum
Konstituce  O Božím zjevení  5 (DV) je jedním ze základních dokumentů koncilu, neboť 

píše  „o  Božím  zjevení,  od  něhož  se  odvíjí  všechno  ostatní,  závisí  na  něm  samotná 

existence církve a celé její poslání“.6 Církev zde jasně a zcela novým způsobem říká, jak 

je jí Bible drahá. 

Koncilní dokument pojednává otázku Božího zjevení komplexněji a do vzájemného 

plodného napětí  staví Písmo a Tradici  a vše nahlíží  v souvislosti  s učitelským úřadem 

církve. Tím posouvá akcent z vědeckého bádání nad biblickými texty do roviny živého 

Božího slova, které má být jako takové v církvi čteno a slaveno. Podle koncilu nejsou 

biblická  bádání  smyslem samy o sobě,  ale  mají  se směřovat  k užívání  Bible  v církvi. 

Takto např. s ohledem na studium teologie. Studium Písma má být její duší.7 Vzhledem 

k překladům Bible říká koncil, že „věřícím křesťanům musí být dokořán otevřen přístup 

k Písmu svatému.“8 Těmito apely koncilu a především pak tím co čteme v článku 259 je 

tímto  textem  byť  nepřímo  zdůvodněn  užitek  malých  skupin  pro  četbu  Bible.  Koncil 

„naléhavě a důrazně vybízí také všechny věřící, především řeholníky, aby častým čtením 

Písma svatého získali ‚nesmírně cenné poznání Ježíše Krista‘ (Fp 3,8)“, dále si přeje, ať 

„rádi přistupují přímo k posvátnému textu jak prostřednictvím posvátné liturgie, tak ve 

zbožné četbě nebo prostřednictvím vhodných vzdělávacích zařízení nebo pomocí jiných 

prostředků.“10 Pamatovat  je  třeba  na  to,  „že  četba  Písma  svatého  má  být  provázena 

5 Srov. Dei verbum. Dokumenty II. Vatikánského koncilu, z latinského originálu Sacrosanctum 
Oecumenicum Concilium Vaticanum II: Constitutiones, Decreta, Declarationes, Romae, 1966. Přeložila 
pracovní skupina pod vedením Oto Mádra. Praha, 1995 / dále jen DV

6 HŘEBÍK Josef. Stručný přehled historie vzniku konstituce Dei verbum. Sborník Katolické teologické 
fakulty, svazek IX., Z konference k 40. výročí Dei Verbum. Praha, 2005, s. 29.

7 Srov. Dei verbum. Dokumenty II. Vatikánského koncilu, z latinského originálu Sacrosanctum 
Oecumenicum Concilium Vaticanum II: Constitutiones, Decreta, Declarationes, Romae, 1966. Přeložila 
pracovní skupina pod vedením Oto Mádra. Praha, 1995, článek 24.

8 DV 24.
9 DV 25.
10 Srov. DV 25.
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modlitbou,  aby se stala rozhovorem mezi  Bohem a člověkem.“11 V tomto smyslu jsou 

malé skupiny, které se zabývají biblickými texty a jejich četbou a často i s ohledem na 

společnou  modlitbu  takřka  ideálním  prostředím  i  přesto,  že  koncil  o  nich  adresně 

nehovoří. Jinak je tomu ale s dokumentem Verbum Domini, kterým se budeme zabývat 

následně.

1.2. Verbum Domini 
S ohledem  na  téma  práce  je  na  cestě  od  koncilu  k současnosti  důležitý  dokument 

Papežské biblické komise Výklad bible v církvi12 z roku 1993 (pojednáme o něm později). 

Nyní se zastavíme až u nejaktuálnějšího dokumentu učitelského úřadu církve, kterým je 

postsynodální exhortace papeže Benedikta XVI.  Verbum Domini13 (VD). Hned v úvodu 

papež vybízí „všechny věřící, aby znovu objevili osobní i komunitní setkání s Kristem, 

Slovem  života.“14 Papež  doznává,  že  „je  všeobecně  známo,  jak  mocný  podnět  dala 

věroučná konstituce Dei verbum ke znovuobjevení Božího slova v životě církve.“15 Papež 

na  počátku  připomíná  s ohledem na  Prolog  Janova  evangelia  reálnost  a  hmatatelnost 

Slova, které se stalo tělem. Slova, které promlouvá nejen verbálně, ale v Ježíši Kristu  

i konkrétně, Slova Božího, na které je člověk pozván dát odpověď a vstoupit s ním do 

dialogu.16 Papež dále připomíná důležitost interpretovat a číst Písmo v církvi a s církví. 

Důležitým klíčem podle papeže je, v odvolání se na sv. Bonaventuru, víra.  Za původní 

místo výkladu Písma pak považuje život církve.17

V části dokumentu věnované Božímu slovu v životě církve pak najdeme zřetelné 

odkazy na téma, kterému se věnujeme v této práci. Když papež píše o biblickém oživení 

pastorace, upozorňuje, že tím nemyslí, přidat k jiným formám pastorace ve farnosti nebo 

diecézi nějaké setkání, ale „biblické oživení celé pastorace.“ Cílem je „větší znalost osoby 

Krista, který zjevuje Otce a který je plnost božského zjevení.“18 

11 DV 25.
12 Výklad Bible v církvi. Dokument Papežské biblické komise. Kostelní Vydří: KNA, 2007.
13 BENEDIKT XVI. Verbum Domini. Slovo Páně. Postsynodální apoštolská exhortace o Božím slově 

v životě a poslání církve. Kostelní Vydří: KNA, 2011.
14 VD 2.
15 VD 3.
16 Srov. VD 6–28.
17 VD 29.
18 Srov. VD 73.
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Papež  v takovémto  přístupu  spatřuje  terapii  řady  problémů  postihujících  život 

křesťanů s ohledem na „bujení  sekt,  rozšiřujících  pokřivenou a účelovou četbu  Písma 

svatého.“ Pastorační činnost pak má zohledňovat „šíření malých společenství, tvořených 

rodinami či zakořeněných ve farnostech anebo spjatých s různými církevními hnutími  

a novými komunitami,  v nichž se rozvíjí formace,  modlitba a znalost Bible podle víry 

církve.“19 

V exhortaci papež připomíná, že místem pro znovuobjevení centrálního postavení 

Božího slova je katecheze. „Katechetická činnost znamená vždy přistupovat k Písmům ve 

víře a v Tradici církve, tak aby jejich slova byla vnímána jako živá, jak živý je Kristus 

tam, kde jsou dva nebo tři shromážděni v jeho jménu (srov. Mt 18,20).“20 

Pro  reflexi  o  práci  s Biblí  v malých  skupinách  jsou podstatné  zejména  kapitoly 

papežovy exhortace, kde hovoří o četbě Písma svatého jako modlitbě a ‚lectio divina‘. 

V závěru píše: „Je pak dobré připomenout, že lectio divina se ve své dynamice neuzavírá, 

dokud nedospěje k činu (actio), který vede věřícího člověka k tomu, aby sám sebe učinil 

v lásce darem pro druhé.“21 

1.3. Další důležité dokumenty
Protože  se  po  Druhém  vatikánském  koncilu  stala  Bible  základním  pramenem 

pastorace, je důležité v souvislosti s prací s Biblí v malých skupinách zmínit také texty 

Papežské biblické komise.

Mezi důležité dokumenty Papežské biblické komise, ze kterých by měla vycházet 

jakákoli práce s Biblí v pastoraci, patří zejména:

Bible  a christologie.22 Dokument  se  zabývá otázkou židovského původu Ježíše  

a  v této  souvislosti  vyzývá  ke  zkoumání  židovského  náboženství  jako  k nezbytnému 

předpokladu  pochopení  naší  víry.23 Upozorňuje  však  také  na  rozdílné  chápání  dvou 

skutečností: vztahu k Bohu a „naplnění“ Písem.

Výklad Bible v církvi.24 Cílem tohoto dokumentu je „seriózně zvážit různé aspekty 

současné situace v oblasti biblického výkladu, věnovat pozornost kritikám, stížnostem  

19 Srov. VD 73.
20 VD 74.
21 Srov. VD 86–87.
22 Bible a christologie. Dokument Papežské biblické komise. Praha: Krystal, 1984.
23 Srov. Bible a christologie, čl. 1.1.5.1.
24 Výklad Bible v církvi. Dokument Papežské biblické komise. Kostelní Vydří: KNA, 2007.
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a aspiracím, které v tomto ohledu zaznívají, ocenit možnosti otevřené novými metodami 

a přístupy, a konečně pokusit se o upřesnění orientace, která nejlépe odpovídá poslání 

exegeze  v katolické  církvi.“25 Mezi  metodami  a  přístupy výkladu dokument  uvádí  na 

prvním místě historicko-kritickou metodu, která je vzápětí doplněna novými metodami 

literární analýzy (rétorická, narativní a sémiotická). Následují přístupy k Písmu založené 

na  tradici  (kanonický  přístup,  přístupy  dané  židovskými  interpretačními  tradicemi  

a  přístup  daný  dějinami  působnosti  textu),  přístupy  humanitních  věd  (přístup 

sociologický, přístup kulturní antropologie a přístupy psychologické a psychoanalytické) 

a přístupy kontextuální (přístup z hlediska teologie osvobození a přístup feministický)  

a fundamentalistická četba, před kterou komise varuje.

Židovský  národ  a  jeho  svatá  Písma  v křesťanské  Bibli.26 Dokument  řeší  vztah 

židovské a křesťanské četby Bible a nahlíží  ji  jako analogickou,  příslušející  k té které 

víře, jejímž je plodem a výrazem, a proto nelze redukovat jedno ve prospěch druhého.27 

Bůh je přitom pramenem obou interpretací a zároveň je zdrojem jednoty. 

Bible  a  morálka.28 Dokument  si  vytyčuje  dva  cíle:  Specifikuje  originalitu 

křesťanské  morálky  a  zasazuje  ji  do  antropologických  souvislostí  a  do  souvislostí 

vymezených biblickou teologií. Její jedinečnost je formulována především v souvislosti 

se starou a novou smlouvou a vnímána jako dar Boží, který napomáhá v každodenním 

uchovávání  a  rozvíjení  vnější  i  vnitřní  svobody.29 Druhým  cílem  je  odkrývání 

metodologických kritérií,  která  mohou pomoci  člověku v rozhodování  v každodenních 

morálně problematických situacích.  

Na  tyto  dokumenty  univerzální  církve  navazuje  pastorační  praxe  české  církve. 

Vývoj této situace a zmapování  některých příčin,  proč pastorační praxe v české církvi 

značně  zaostává  za  doporučeními  těchto  dokumentů,  uvádí  například  Aleš  Opatrný 

v článku Bible v pastoraci ve sborníku přednášek O Božím slově.30

Vzhledem k tomu, že další literatura týkající se pastorační praxe a Bible je velmi 

rozsáhlá, a vzhledem k tématu své práce, monitoruje další kapitola formou rešerší pouze 

25 Tamtéž, s. 31.
26 Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské Bibli. Dokument Papežské biblické komise. Kostelní 

Vydří: KNA, 2004.
27 Srov. Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské Bibli, čl. 22.
28 Bible a morálka. Dokument Papežské biblické komise. Kostelní Vydří: KNA, 2010.
29 Srov. Chalupa, Petr. Bible a morálka. Cesty katecheze 3 (2010), s. 24–25.
30 Opatrný, Aleš. Bible v pastoraci. (Kol.) O Božím slově. Sborník přednášek. Kostelní Vydří: KNA, 

2004. s. 120–133.
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texty,  které  mají  potenciál  se  nějakým  způsobem  dotýkat  práce  s Biblí  v malých 

skupinách nebo s ní prokazatelně souvisí.

2. Rešerše pramenů vzhledem k práci s Biblí v malých 
skupinách 

Cílem kapitoly je v návaznosti na předchozí církevní dokumenty zmapovat základními 

rešeršními postupy dostupné prameny relevantní k tématu práce s Biblí, roztřídit je podle 

předem  stanovených  kritérií  a  shromáždit  tak  informace,  které  vytvoří  základní 

východisko pro praktickou část práce.

Tyto  informace  jsou  následně  v praktické  části  vyhodnoceny,  a  to  z pohledu 

využitelnosti  ve  specifické  situaci  práce  s Biblí  v malých  skupinách.  Při  posuzování 

vybraných textů  je zohledněno používání  Bible  ve třech  hlavních  situacích  pastorační 

služby,  jak je reflektuje dokument  Výklad Bible v církvi31,  a konkrétní příklady náplně 

programu  společenství,  jak  je  popsal  A.  Opatrný  v publikaci  Pastoračního  střediska 

Arcibiskupství pražského Malá společenství.32 

Před výběrem pramenů jsem si vedle otázky po vhodnosti pramenů pro práci s Biblí 

v malých  skupinách  položila  dvě  další  dílčí  otázky:  Kterými  typy  textů  je  případný 

zájemce  z řad  kněží,  katechetů,  vyučujících  náboženství  nebo  pastoračních  asistentů 

k práci  s Biblí  nejvíce  vybaven?  Na  jakou  věkovou  skupinu  adresátů  jsou  materiály 

nasměrovány, příp. která věková skupina adresátů je nejlépe ošetřena? 

Odpovědi  včetně  souhrnného  výčtu  získaných  pramenů  jsou  uvedeny  v závěru 

kapitoly.

2.1. Rešeršní postup
Vzhledem k vymezenému tématu a po konzultaci jsme pro rešeršní postup stanovili tyto 

formální  požadavky:  Z časového  hlediska  jsou  zahrnuty  prameny  od  roku  1990, 

z jazykového  hlediska  je  vzhledem  k aplikaci  v  praxi  věnována  pozornost  pouze 

pramenům  publikovaným  v češtině  v tiskové  podobě,  druhotně  pak  také  textům 

dostupným přes webové portály, příp. elektronické databáze.

Pro vyhledávání pramenů z katalogů knihoven a internetových zdrojů jsme použili 

tato klíčová slova, příp. synonyma: BIBLE, PÍSMO, PRÁCE S BIBLÍ, MALÁ SKUPINA;  

31 Jedná se o katechezi, kázání a biblický apoštolát. Srov. Výklad bible v církvi, s. 102.
32 Jedná se o modlitbu, čtení Písma, modlitbu a čtení Písma a studium. Srov. OPATRNÝ A., Malá 

společenství, Praha: Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském, 2000.
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nadřazená  klíčová  slova: SPIRITUALITA,  DUCHOVNÍ  LITERATURA,  TEOLOGIE,  

PASTORACE,  EVANGELIZACE;  podřazená  klíčová  slova:  METODIKA,  NEDĚLNÍ 

TEXTY, KÁZÁNÍ, KŘESŤANSKÁ SPOLEČENSTVÍ, PŘÍRUČKA.

Po  definování  klíčových  slov  a  formálních  požadavků  jsem  začala  vyhledávat 

v jednotlivých  zdrojích  –  v internetových  vyhledávačích  a  v katalozích  knihoven. 

V případě  tištěného  pramene  byla  publikace  zapůjčena,  aby  mohla  být  konkrétněji 

popsána a posouzena z hlediska využitelnosti práce s Biblí v malých skupinách.

Při formálním dělení bylo vzhledem k doporučení vedoucího práce zvoleno: 

(1) Kritérium  konfese:  Bibliografie  je  rozdělena  do  dvou  podkapitol: 

bibliografie  z  katolického  prostředí  (1)  a  bibliografie  z  nekatolického  prostředí  (2), 

přičemž určujícím znakem konfese je vydavatel, příp. editor, nikoli obsah knihy. 

(2) Kritérium věku adresátů: Bibliografie je rozdělena do skupin podle věku. 

Jako východisko je zvoleno členění, které uvádí Všeobecné direktorium pro katechizaci.33 

Ve druhé části dokumentu jsou rozčleněni adresáti katecheze do katechizovaných skupin, 

a to na skupinu dospělých (2), dětí předškolního a mladšího školního věku (2), mládež (3) 

a lidí staršího věku (4). Třetí část dokumentu jmenuje také skupiny adresátů ve zvláštní 

situaci,  se  zvláštní  mentalitou  nebo ve  zvláštním prostředí,  např.  skupiny,  které  tvoří 

například  problémová  mládež,  tělesně  postižení,  ale  i  vědci  nebo  umělci.34 Na  tuto 

skupinu je poukazováno průběžně, zejména při posuzování vhodnosti jednotlivých metod 

pro malou skupinu. V rámci  bibliografie určené dospělým jsou prameny rozdělené také do 

okruhů  podle  typu  pramene  na  monografie,  teoretické  studie  a  články  (1),  Bible  

a materiály usnadňující čtení biblického textu (2), metodiky pro určitý způsob práce (3), 

metodiky pro výuku náboženství,  příp.  pro systematickou katechezi  (4),  časopisy (5)  

a  webové stránky (6).  Webové stránky příslušející  k tištěnému prameni  jsou uvedeny 

přímo u něj, webové stránky příslušející určitě organizaci, příp. fungující samostatně, jsou 

uvedeny zvlášť.  U pramenů  z  nekatolického  prostředí  je  podle  rady vedoucího  práce 

vynechán  okruh  týkající  se  metodik  pro  výuku  náboženství,  příp.  pro  systematickou 

katechezi. 

Rozhodnutí  uplatnit  kritérium  věku  adresátů  je  zvoleno  pro  jeho  přehlednost, 

praktičnost  a také pro schopnost rozlišit,  zda jde o odborný materiál  nebo praktickou 

příručku určenou dospělému, příp. vedoucímu malé skupiny (odborný článek, metodický 

33 Všeobecné direktorium pro katechizaci. Praha: Sekretariát České biskupské konference, 1998.
34 Srov. Všeobecné direktorium pro katechizaci, kapitola 2 a 3, s. 92–103. 
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manuál  apod.) a pomůcku vycházející  vstříc věku adresátů,  se kterou mohou pracovat 

v rámci malé skupiny jako s textovou pomůckou (časopis, biblický atlas, převyprávěný 

biblický text apod.) 

2.2. Bibliografie z katolického prostředí
Bibliografie z katolického prostředí je rozdělena podle adresátů na okruh pro dospělé, pro 

děti předškolního a mladšího školního věku, pro mládež a pro lidi staršího věku. V rámci 

okruhu pro  dospělé  jsou  rozlišeny  monografie,  teoretické  studie  a  články (1),  Bible  

a materiály usnadňující čtení biblického textu (2), metodiky pro určitý způsob práce (3), 

metodiky pro výuku náboženství,  příp.  pro systematickou katechezi  (4),  časopisy (5)  

a webové stránky (6).

2.2.1. Okruh pro dospělé

Monografie, teoretické studie a články

Pro práci s Biblí v malých skupinách je žádoucí mít dobrý teoretický základ a případný 

zájemce  nalezne  v knihovnách dostatek  literatury  dotýkající  se  tématu  Bible  – jednak 

z oblasti biblistiky, jednak z oblasti pastorace. Pozornost je tedy věnována pouze dílům 

vztahujícím  se  alespoň  dílčím  způsobem  k tématu  práce.  Podle  skladby  literatury  je 

zřetelné, že z oblasti pastorace a práce s Biblí publikuje nejvíce textů – sborníků, příruček 

i článků –  Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském, a to v tištěné podobě i na 

svých webových stránkách.35

Téměř  vyčerpávající  přehled  dostupné  základní  literatury  pro  práci  s Biblí 

v pastoraci  najdeme  v příloze  časopisu  Cesty  katecheze,  revue  pro  katechetiku  

a náboženskou pedagogiku.36 Obsahuje úvody do Písma svatého37 a základní literaturu  

k porozumění a výkladu biblických textů.38 

35 http://  www.pastorace.cz  .  
36 Cesty katecheze. Revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku. [2012-12-11]. 

<www.cestykatecheze.cz/_d/1102-Publikace-pro-praci-s-Bibli-prehled.doc >.
37 VLKOVÁ, Gabriela. Slovo Boží a slovo lidské. Všeobecný úvod do Písma svatého. Olomouc: 

Vydavatelství Univerzity Palackého, 2. vyd., 2007. CHIOLERIO, M. Blaze tomu, kdo slyší tato slova. 
První setkání se Starým Zákonem. Praha: Paulínky, 1997. KOPPOVÁ, Johanna. Starý zákon – kniha pro 
dnešní dobu. Cesty k dějepisným knihám Izraele, Kostelní Vydří: KNA, 2003. KOPPOVÁ, Johanna. 
Izraelští proroci. Dnešní pohled na prorocké knihy Starého zákona, Kostelní Vydří: KNA, 2001. TICHÝ, 
Ladislav. Úvod do Nového Zákona. Svitavy: Trinitas, 2003. CASTRONOVOVÁ, F. Seznamujeme se 
s Písmem svatým. Praha: Paulínky, 1998. DILLARD, Raymond. B., LONGMAN, Tremper. Úvod do 
Starého zákona. Praha: Návrat domů, 2003. 
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Z hlediska vhodnosti  pro biblickou  práci  v malých  skupinách je  důležité  tento 

výčet doplnit o publikace Aleše Opatrného Pastorace v postmoderní společnosti39, Cesty  

pastorace v  pluralitní  společnosti40 a  Malá  společenství,  jak začít  a  jak pokračovat41, 

které určují základní teoretické východisko a jsou zasazeny do aktuální pastorační praxe.

Monografie  Pastorace  v  postmoderní  společnosti je  věnována  jednak  samotné 

pastoraci,  včetně stručné historie  pastorální  teologie v posledním století  u nás, jednak 

jednotlivým  skupinám  účastníků  pastoračního  dění  a  některým  aktuálním  otázkám 

pastorace.  Navazující  publikace  Cesty  pastorace  v  pluralitní  společnosti  se  pokouší 

nacházet  a  popisovat  takové  cesty  pastorace,  na  nichž  by  se  počítalo  s pluralitou  

a křesťanství se při tom neztrácelo. Společné pro růst a život víry jsou různá společenství 

představující  složitou skutečnost s různými nároky a podmínkami  života,  které  se pak 

specifickým způsobem do pastorace promítají.  Text Malá  společenství,  jak začít  a jak  

pokračovat pak jako první v českém kontextu popisuje základní praxi v pastoraci malých 

společenství. 

Bible a materiály usnadňující čtení biblického textu 

Katolické prostředí se orientuje zejména na základní překlady Písma.42 Dále tento výčet 

uvádí  biblické  konkordance  a  slovníkové  příručky43 a  celou  sérii  dalších  odborných 

publikací zejména UP v Olomouci. 

38 PAPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISE. Bible a morálka: biblické kořeny křesťanského jednání. Kostelní 
Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010. PAPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISE. Židovský národ a jeho 
svatá Písma v křesťanské Bibli. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2004. PAPEŽSKÁ 
BIBLICKÁ KOMISE. Výklad Bible v církvi. Kostelní Vydří: KNA, 2.vyd., 2007.  Sacra Pagina 
(v KNA dosud vyšlo Evangelium podle Matouše, Marka, Lukáše, Jana) Malý Stuttgartský komentář 
k Novému zákonu, 18 svazků. Kostelní Vydří: KNA (ve spolupráci s Českým katolickým biblickým dílem), 
1996–2002. BIČ, Miloš. Výklady ke Starému zákonu I, II, III, IV, V. Kostelní Vydří: KNA, 1996–1998.

39 OPATRNÝ, Aleš. Pastorace v postmoderní společnosti. Kostelní Vydří: KNA, 2001.
40 OPATRNÝ, Aleš. Cesty pastorace v pluralitní společnosti. Kostelní Vydří: KNA, 2006.
41 OPATRNÝ, Aleš. Malá společenství. Texty Pastoračního střediska při Arcibiskupství pražském. 

Nosič CD.
42 BOGNER, Václav a překladatelská skupina: BROŽ, Jaroslav; HŘEBÍK, Josef; CHALUPA, Petr; 

JARTYM, Pavel; MIKULICOVÁ, Mlada; TICHÝ, Ladislav. Pentateuch – Pět knih Mojžíšových. Český 
katolický překlad. Kostelní Vydří: KNA, 2006. BOGNER, Václav a překladatelská skupina. Nový zákon (s 
podrobnými výkladovými poznámkami; text užívaný v českých liturgických knihách, přeložený z řečtiny se 
stálým zřetelem k Nové Vulgátě).  Kostelní Vydří: KNA, 3. vyd., 2004. Jeruzalémská bible. Písmo svaté 
vydané Jeruzalémskou biblickou školou. Praha: Krystal, KNA, 2009.

43 LÉON-DUFOUR, X. Slovník biblické teologie. Praha: Academia, 2003. BIČ, Miloš; SOUČEK, Josef 
B. (zprac.): Biblická konkordance. 3 díly (A-K, L-P, R-Ž). Praha: Kalich, 1961, 1963, 1967. DOUGLAS, 
James Dixon, HILLYER, N. Nový biblický slovník. Praha: Návrat domů, 1996. HELLER, Jan. Výkladový 
slovník biblických jmen. Praha: Vyšehrad, 2004. HELLER, Jan. Biblický slovník sedmi jazyků Hebrejsko-
řecko-latinsko-anglicko-německo-maďarsko-český. Praha: Vyšehrad, 2006. NOVOTNÝ, Adolf. Biblický 
slovník. 2 díly (A-P, R-Ž), 2. vyd., Praha: Kalich, 1992. 
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V pastoraci se také často sahá po liturgických textech např. texty pro dané liturgické 

období, neděle v roce podle cyklů A, B, C či liturgického kalendáře44, nebo aktuálně také 

po Bibli 21. století45.

Vzhledem k práci v malých skupinách mohou být také dobrou pomocí publikace 

pomáhající  plánovat  četbu  biblických  textů  nebo  ji  tematizovat.  Jednou  z nich  je 

například publikace Angela Scarana  Světlem pro mé nohy je tvé slovo46, která stručným 

a srozumitelným způsobem vybízí ke čtení Bible. Autor vychází maximálně vstříc čtenáři 

a dává mu k dispozici celoroční plán, podle kterého může postupovat.

Přínosným pro svou jasnou formulaci postupu a přístupu ke slovu Božímu je také 

dopis  biskupa  diecéze  Bozen-Brixen  (Jižní  Tyrolsko)  W.  Eggera  Radost  ze  slova 

Božího47,  který  uvádí velmi  cenné  rady,  jak  přistupovat  k  Písmu  svatému,  nejen  pro 

jednotlivce, ale i pro společenství, příp. přínosem je také jeho spis Víra a následování.48 

Metodiky pro určitý způsob práce

Prameny tohoto okruhu jsou výhradně určeny odborné a laické veřejnosti a mají tištěnou 

podobu. Vyznačují se tím, že jsou vydány z iniciativy odborníků, kteří se věnují určitému 

specifickému způsobu práce nebo typu katecheze.

Jako  základní  se  v souvislosti  s prací  s Biblí  v malých  skupinách  jeví  texty 

uvádějící do starobylé metody čtení Bible, která se nazývá lectio divina, jako do obecného 

způsobu  čtení  Bible.  Tady  je  v českém  prostředí  k dispozici  například  publikace  P. 

Michela de Verteuila  Svítilnou mým nohám je Tvé slovo49 nebo Enza  Bianchiho  Lectio  

divina50. Dalším krátkým, ale výstižným textem tohoto typu jsou doporučení k četbě Bible 

Heinze Schürmanna51.

44 Srov. Katolický týdeník. Rubrika Denní tichá chvíle. Připravuje Pastorační středisko při 
Arcibiskupství pražském, nebo: Pomůcka k denní tiché chvíli. [2014-01-16]. 
<http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Pomucka-k-denni-tiche-chvili-k-dennimu-rozjimani-slova-
Boziho.html>.

45 Bible 21. století. Bible „B21“, Praha: Bilion, 2009. 
46 SCARANO, Angelo. Světlem pro mé nohy je tvé slovo. Praha: Paulínky 2006.
47 EGGER, Wilhelm. Radost ze slova Božího. Bozen,1991.

48 EGGER, Wilhelm. Víra a následování. Pracovní sešit k Markovu evangeliu. Praha: Pastorační 
středisko při Arcibiskupství pražském, 1993.

49 VERTEUIL, de Michel. Svítilnou mým nohám je Tvé slovo. Lectio Divina. Praha: Pastorační středisko 
při Arcibiskupství pražském, 1998.

50 BIANCHI, Enzo. Lectio divina. Kostelní Vydří: KNA, 2007.

51 SCHÜRMANN, Heinz. Duchovní četba Písma svatého. Teologické texty. 1992, roč. 3, s. 100–103.
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Sborník  přednášek  O  Božím  slově  byl  uspořádán  z příspěvků,  jež  zazněly  

v průběhu teologické konference v roce 2006, která se věnovala nabídce Božího slova ve 

společenství církve a v níž je možné rovněž najít  inspiraci i  oporu pro práci s Biblí  

v malých skupinách. Z pohledu pastorace zde A. Opatrný zmiňuje možnosti, kde a také 

jak se se Slovem Božím setkat.52

Mezi materiály zaměřené na určitý způsob práce se objevují také ty zaměřené na 

procvičování  znalostí  biblických  příběhů  a  poznávání  biblických  reálií.  Tyto  způsoby 

převažují v materiálech pro výuku náboženství, zejména P. Plhoně, na webovém portálu 

Katechetického  centra  Biskupství  brněnského53 nebo  také  v publikaci  M.  Nevrlého  

a kol. Biblické hádanky54.

Co se týká specifických metod práce s Písmem svatým, stojí za zmínku tři okruhy 

literatury. První se týká práce s biblickými postavičkami a má vazbu na České katolické  

biblické  dílo55,  PhDr.  Marii  Klaškovou a doc.  Petra  Chalupu Th.D.  Jedná se o velmi 

zdařilé  a  metodicky  hutné  překlady  textů  Anneliese  Hechtové.  Jejich  specifikem  je 

kreativní přístup k Písmu skrze práci s biblickými postavičkami56, ale některé přístupy se 

dají aplikovat nejen se zaměřením právě na postavičky.57

Dalším  specifickým  okruhem  je  literatura  popisující  metody  práce  s  Biblí 

způsobem práce pedagogiky Franze Ketta58,  tedy s důrazem na symbolické znázornění 

biblických  příběhů  pomocí  textilií,  dekoračního  materiálu  a  dalších  symbolických 

předmětů. Je spojena se jmény Tomáše C. Havla a E. Muroňové, kteří přeložili, upravili 

a pro české podmínky zpracovali zejména témata týkající se biblických textů vztahujících 

se ke slavení Vánoc59 a Velikonoc.60

 Dalším okruhem je bibliodrama61, jehož počátky sahají před rok 1990. Tento typ 

bibliodramatické  práce  v  našem  prostředí  a  našich  podmínkách  dlouhodobě  rozvíjí  

52 Opatrný, Aleš. Bible v pastoraci. (Kol.) O Božím slově. Sborník přednášek. Kostelní Vydří: KNA, 
2004. s. 120–133.

53 http://brno.biskupstvi.cz/.
54 NEVRLÝ, Miroslav a kol. Biblické hádanky. Praha: Luxpress, 1997.
55 http://biblickedilo.cz/.
56 HECHTOVÁ, Anneliese. Tvořivá práce s biblickými postavičkami. Brno: Kartuziánské nakladatelství 

ve spolupráci s Českým katolickým biblickým dílem, 2006.
57 HECHTOVÁ, Anneliese. Kreativní přístupy k Bibli. Dolany u Olomouce: České katolické biblické 

dílo, 2008.
58 http://kett.cz/.
59 MUROŇOVÁ, Eva, HAVEL, Tomáš (ed.) Naplnil se čas. Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2011.
60 MUROŇOVÁ, Eva, HAVEL, Tomáš (ed.) Kříž života. Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2010.
61 http://www.bibliodrama.cz/.
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a popisuje  Mireia Ryšková.62 Dramatickým metodám v souvislosti  s Biblí  zejména pro 

cílovou skupinu dětí  a mládeže  se dlouhodobě věnuje také  Marie Pavlovská a  Lenka 

Remserová  v rámci katedry pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity 

v Brně.63 Spojováním  Bible  a  dramatické  výchovy  se  věnuje  například  také  Ivana 

Pintířová.64

Metodiky pro výuku náboženství a systematickou katechezi

Dalším bibliografickým okruhem z katolického prostředí  jsou soubory metodik,  podle 

kterých se vyučuje předmět náboženství a do kterých je práce s Písmem svatým průběžně 

zařazována  a  v  praxi  využívána.  Pro  úplnost  jsou  zde  uvedeny  alespoň  základní 

používané řady.  První z nich je  metodická řada P. Jiřího Plhoně,  toho času spirituála 

katolického  gymnázia  v Třebíči.  Za  zmínku  stojí  práce  s  Biblí  zejména  v publikaci 

zaměřené na starší děti a středoškoláky Slavíme tajemství spásy.65 Publikace je příručkou 

pro práci  katechetů stejně,  jako další  řada  Pro výuku náboženství  na základní škole66, 

k pomůckám patří především pracovní listy.67

Druhou  ucelenější  řadou  jsou  tzv.  ostravsko-opavské  metodiky.  Jedná  se  

o metodiky a pracovní listy k jednotlivým lekcím určené žákům prvního a druhého stupně 

základních  škol.  Patří  mezi  ně  publikace  Jsem  s  tebou,  Poznáváme  Boží  lásku,  

S tebou na cestě, Společně vytváříme Boží království, Společně objevujeme víru, Rosteme  

62 RYŠKOVÁ, Mireia, PELECHOVÁ, Zuzana, BODLÁKOVÁ O´BREIN, Magdaléna.

Bibliodrama. Brno: Tribun EU, 2012.
63 PAVLOVSKÁ, Marie, REMSOVÁ, Lenka. Využití dramaterapie v dramatické výchově. In VI. 

Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. Dramaterapeutická 
konference. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 45-48. PAVLOVSKÁ, Marie 
REMSOVÁ, Lenka.  Jak na divadlo fórum. Brno: PdF MU, 2006. PAVLOVSKÁ, Marie, REMSOVÁ, 
Lenka. Divadlo ve výchově při řešení problémových situací ve škole. In Edukace žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Brno: PdF MU, 2005.

64 PINTÍŘOVÁ, Ivana. Biblický příběh a dramatická výchova. Tvořivá dramatika. Roč. 22, č. 2 (2011), 
s. 25–30.

65 PLHOŇ, Jiří. Slavíme tajemství spásy. Metodika k souboru katechezí pro žáky 2. stupně ZŠ 
a pro středoškolskou mládež. Rosice: Gloria, 2006.

66 Skupiny na církevních školách již není možné považovat za malé, vzhledem k tomu, že výuka 
náboženství je zde zařazena jako povinný  výukový předmět a účastní se ji celé třídy.

67 PLHOŇ, Jiří, Pracovní listy pro výuku náboženství ve 4. A 5. Třídě základní školy. Rosice: Gloria, 
2000
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ve víře a Utvářet život.68 Odkazy na konkrétní práci s Biblí v jednotlivých ročnících v této 

řadě najdeme přehledně také na webových stránkách.69

Za systematickou  katechezi  vycházející  z biblického  textu  je  možné  vzhledem 

k práci v malých skupinách považovat okruh materiálů zacílených na promluvy pro děti, 

zejména  při  bohoslužbách  pro  rodiče  s dětmi.  Jedná  se  například  o  příručku  

J. Zehnalové Postavy Starého zákona a postavy Nového zákona70.

Uvedené materiály se práci s Biblí věnují v rámci obsahu výuky náboženství, příp. 

v rámci bohoslužeb pro děti.  To, zda se to děje kompetentním způsobem a s náležitou 

metodickou pestrostí, je otázka, která přesahuje rámec této práce.

V Hradci Králové vznikly v rámci celodiecézního pastoračního projektu pro  rok 

2006 zaměřeného na práci  s  Biblí  v rodině na sebe navazující  příručky  Četba Bible  

v rodině – Cesta ke světlu71 a  Četba Bible v rodině – Jsem stále s Vámi72. První díl je 

pomůckou použitelnou v kterékoliv jiné době jakýmkoliv společenstvím, jehož členy jsou 

také  děti.  Jejím  hlavním  cílem  je  pomoci  každému  zamilovat  si  Písmo  svaté  

a pravidelně z něho čerpat inspiraci pro svůj život.  Autorky vycházejí z textů Nového 

zákona a soustředí se především na didaktický postup při četbě v rodině. Snažily se zvolit  

takový  způsob,  který  by  všechny  členy  rodiny  bavil,  a  zároveň  je  seznámil  nejen  

s dějem biblického příběhu, ale pomohl dobrat se k jeho poselství.  Druhý díl příručky 

volně navazuje na první, jsou v něm nabízeny podněty pro četbu starozákonních textů. 

Jeho posláním je být pomůckou pro katechezi v rodině, kde v péči o zrání víry, jež je 

celoživotním  úkolem,  mohou  rodiče  svým  dětem  pomoci  nejúčinněji  nejen  vlastním 

příkladem, ale také citlivým doprovázením.

68 MUROŇOVÁ, Eva BARÁNKOVÁ, Hana. Jsem s tebou. Metodika k pracovním listům pro 
1. třídu ZŠ. Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2003. PLAČKOVÁ, Jarmila, MUROŇOVÁ, Eva, 
BARÁNKOVÁ, Hana. Poznáváme Boží lásku. Metodika k pracovním listům pro 2. třídu ZŠ. Brno: 
Kartuziánské nakladatelství, 2003. MUROŇOVÁ, Eva. S tebou na cestě. Metodika k pracovním listům pro 
4. třídu ZŠ. Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2003. MUROŇOVÁ, Eva. Společně vytváříme Boží 
království. Metodika k pracovním listům pro 5. třídu ZŠ. Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2003. 
MUROŇOVÁ, Eva. Společně objevujeme víru. Metodika pro 6. třídu ZŠ. Brno: Kartuziánské 
nakladatelství, 2004. MUROŇOVÁ, Eva. Rosteme ve víře. Metodika pro 7. třídu ZŠ. Brno: Kartuziánské 
nakladatelství, 2006. MUCHOVÁ, Ludmila, MUROŇOVÁ, Eva. Utvářet život. Metodika pro 8. třídu ZŠ. 
Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2009.

69 Materiály ke stažení – Bible. [2014-01-16]. <http://kpc.doo.cz/materialy-ke-stazeni/podle-
temat/bible/>.

70 ZEHNALOVÁ, Jana. Nedělní cykly A, B, C. Postavy SZ. Postavy NZ. Brno: Kartuziánské 
nakladatelství, 2009.

71 ZIMMERMANNOVÁ, Marie, NOVOTNÁ, Marie. Četba Bible – Cesta ke světlu. Katechetické 
centrum Biskupství královéhradeckého, 2005.

72 ZIMMERMANNOVÁ, Marie, NOVOTNÁ, Marie. Četba Bible – Jsem stále s Vámi. Katechetické 
centrum Biskupství královéhradeckého, 2007.
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Časopisy

Dílčí  návrhy  praktické  práce  s  Biblí  a  teoretické  texty  najdeme  v  časopise  Cesty  

katecheze. Časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku.73 Časopis má reflektovat 

tento vývoj a nabízet články podporující porozumění cestám katecheze na základě teorie, 

praktických ukázek, informací a sdílení zkušenosti. Šéfredaktorkou je ThLic. Ing. Marie 

Zimmermannová,  Th.D.  V rámci  časopisu  jsou  práci  s Biblí  věnována  jednak některá 

čísla, jednak dílčí články.74 

Webové stránky

Webové stránky, na kterých se mohou dospělí zájemci z řad odborné i laické veřejnosti 

dovědět o Bibli, příp. o práci s Biblí, se dají vysledovat ve třech okruzích:

 Webové  stránky  komerčního  typu,  tj.  věnované  produkci  konkrétních 

nakladatelství

 Webové stránky věnující se primárně pastoraci, evangelizaci a katolické víře 

 Webové  stránky  navázané  na  činnost  jednotlivých  diecézních  středisek  pro 

katechezi a výuku náboženství.

První zdroj pramenů je vzhledem k zaměření práce vynechán. Co se týká okruhu 

samostatných serverů věnujících se pastoraci, které by mohly být zdrojem pramenů pro 

práci s Biblí, stojí za uvedení zejména webový portál www.pastorace.cz.75 Iniciátorem je 

Pastorační  středisko pražského arcibiskupství.  V souvislosti  s tématem stojí  za  zmínku 

text Bible: praktický návod ke čtení a tvořivé práci s Biblí.76 Jedná se o přehled základní 

teorie týkající se práce s Biblí včetně popisu základních praktických postupů.

73 Cesty katecheze. Revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku. [2014-01-16]. 
<http://www.cestykatecheze.cz/ >.

74 Např. Cesty katecheze 2011/2: Písmo svaté v katechezi [2014-01-16]. 
<http://www.cestykatecheze.cz/casopis/2011-2/Pismo-svate-v-katechezi>. Dřímal, L. Přístupy k Písmu 
svatému v katechezi. [2014-01-16]. <http://www.cestykatecheze.cz/Pismo-svate>. Stvoření – návrh 
praktické práce s Biblí. [2014-01-16]. <http://www.cestykatecheze.cz/casopis/2009-2/Stvoreni-navrh-
prakticke-prace-s-Bibli.html>.

75 Portál obsahuje zejména tyto odkazy týkající se práce s Biblí: Praktický návod: tvořivá práce s Biblí 
(tematický text)/ Lectio divina – metoda četby Bible a modlitby (tematický text)/ Metoda sedmi kroků / 
Modlitba nad Biblí ve společenství (tematický text)/ Pomůcka k denní tiché chvíli – k dennímu rozjímání 
slova Božího (tematický text)/ Chcete zkusit přečíst celou Bibli? Pomůžeme vám! (článek)/ Jsi-li na dně, 
chop se Božího Slova (článek)/ Malý kurz pastorace (09): Bible v liturgické a pastorační činnosti (článek)/ 
Náměty pro práci s Písmem (nejen) v Roku sv. Pavla / Aleš Opatrný (tematický text)/ Bible není k tomu, 
aby se uložila do skříně (citát)/ Biblický rozjímavý růženec (P. Jan Peňáz) (tematický text)/ Náměty pro 
práci s Písmem (nejen) v Roku sv. Pavla II. – A. Opatrný (tematický text)/ Některé části evangelia nás 
odpuzují (článek) 

76 Bible: praktický návod ke čtení a tvořivé práci s Biblí [2014-01-16]. <http://www.pastorace.cz/Vecny-
rejstrik/Bible-prakticky-navod-ke-cteni-a-tvorive-praci-s-Bibli.html>.
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Druhým zdrojem inspirace pro práci s Biblí je webový portál www.vira.cz.77 Portál 

o  křesťanské  víře  a  životě  z  víry  nabízí  v hlavním  menu  biblické  texty  na  nedělní  

i  všední  dny  a  biblické  SMS.  Provozovatelem  je  Pastorační  středisko  pražského 

arcibiskupství.

Třetím nejnavštěvovanějším webovým portálem je portál  http://deti.vira.cz.78 Web 

je  určen  primárně  všem,  kdo  s  dětmi  pracují,  včetně  rodičů.  Není  zaměřen  na 

systematickou  katechezi,  ale  je  doplněním  v  prostředí  internetu.  Provozovatelem  je 

Pastorační  středisko  pražského  arcibiskupství  v návaznosti  na  web  www.vira.cz.  Na 

hlavní straně najdeme odkazy: Bible pro děti – Starý zákon a Nový zákon dále odkazující 

k ilustracím, pracovním listům, omalovánkám a domalovánkám.

Zajímavým projektem je metodická podpora časopisu pro děti  DUHA – katolický  

časopis  pro  chlapce  a  děvčata  od  5  do  12  let79,  která  je  vždy  vzhledem  k tématu 

směrována k odborné veřejnosti a dalším zájemcům také z řad rodičů.  Šéfredaktorem je 

dr. Tomáš C. Havel. Vždy nejméně jedno číslo v ročním edičním plánu je věnováno práci 

s konkrétním starozákonním biblickým textem.80

Rovněž  katechetická  střediska  jednotlivých  diecézí  nabízejí  jednotlivé  metody  

a způsoby práce s Biblí. Přehled o nabízených materiálech je možné získat na webových 

77 V rámci sekce O Bibli zde najdeme například odkazy: Bible pro děti – výběr základních i méně 
známých příběhů převyprávěných jazykem srozumitelným dětem/ Biblický citát – mailem nebo na mobil/ 
Boží slovo – základní informace o Božím slově a o Bibli/ Co je Bible – první orientace – přednáška prof. 
dr. Jana Hellera/ Otázky a odpovědi – výklady jednotlivých pasáží/ Otázky a odpovědi našich čtenářů k 
tématu Bible/ Apoštol Pavel s Alešem Opatrným – krátké úvahy nad vybranými čteními z listů sv. Pavla/ 
Bible – přečtu si tu Biblí svatou… Z knihy Pane Bože, co mám dělat. (P. Šabaka)/ Bible o Kristu – 
Sv. Pavel, katecheze a vznik evangelií (Dominik Pecka)/ Biblické omalovánky – omalovánky na téma 
starozákonních příběhů pro děti/ Biblické postavy – komentář biblického textu z perspektivy jedné 
konkrétní biblické postavy/ Biblické příklady – „spirituality zdola“ (A. Grün, M. Dufner)/ Biblické texty na 
každou neděli a den v týdnu/ Biblické texty pro různé životní situace/ Bůh píše i na křivých řádcích – Bob 
Hartman vypráví biblické příběhy/ Datování biblických událostí (Jiří Grygar)/ Kdy byla napsána 
evangelia? Návštěva u biblisty Blomberga (Lee Strobel)/ Kosmické katastrofy v Bibli (Jiří Grygar)/ Lectio 
divina – praktická metoda četby Bible a modlitby/ Liturgia horarum – Denní modlitba církve/ Malý Ježíš 
v evangeliích: Co skutečně z Bible o Ježíšově dětství víme (Dominik Pecka)/ Nedělní texty – vždy aktuální 
nedělní liturgie/ Nedělní texty mailem – vždy aktuální nedělní liturgie Několik základních myšlenek o Bibli 
(prof. J. Heller)/ Odkud pochází slovo Bible – Historie slova/ Otevřené dopisy – Otevřené dopisy postavám 
Bible/ Pavlovy listy (Lee Strobel)/ Sedm pravidel pro četbu Bible – Základní postoje pro plodné zacházení 
s Biblí/ Seznamujeme se s Písmem svatým – Minimum o světě Bible/ Slovo a život/ Smrt, zmrtvýchvstání a 
Bible  (Reinhart Hummel)/ Také máte problémy s Biblí?  Záznam on-line rozhovoru s Prof. J. Hellerem/ 
Také nevíš jak číst Bibli? Záznam on-line rozhovoru s Angelem Scaranem Th.D., SSL/ Znovuobjevení 
srdce – Být pravdivý sám k sobě (Jim Houston)

78 http://deti.vira.cz [2014-09-27]. <http//deti.vira.cz/>.
79 DUHA – katolický časopis pro chlapce a děvčata od 5 do 12 let. [2014-01-16]. <www.mojeduha.cz>.
80 Např. Daniel – silný ve víře č. 2/2012 [2014-01-16]. 

<http://www.mojeduha.cz/clanky/Daniel_silny_ve_vire>. David a Goliáš č. 4/2013 [2014-01-16]. 
<http://www.mojeduha.cz/clanky/Davida_a_Golias>. Být blízko Bohu č. 11–16/2011 [2014-01-16]. 
<http://www.mojeduha.cz/clanky/10/2012_Byt_blizko_Bohu>.
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stránkách  těchto  pastoračních  středisek  vyjma  pastoračního  střediska  pražského 

arcibiskupství, které provozuje výše uvedené webové stránky. Vzhledem k cíli práce jsou 

vybrány z diecézních stránek pouze odkazy vztahující se k práci s Biblí.

Katechetické  centrum  olomouckého  arcibiskupství  [online]  [cit.  2014-10-27]. 

Dostupné na www: < http://www.katechetiolomouc.cz/>.81

Katechetické a pedagogické centrum ostravsko-opavského biskupství  [online] [cit. 

2014-10-27]. Dostupné na www: < http//kpc.doo.cz/ >.82

Diecézní  katechetické  centrum,  Biskupství  brněnské  [online]  [cit.  2014-10-27]. 

Dostupné na www: < http://brno.biskupstvi.cz/kc/>.83

Katechetické a pedagogické centrum královéhradeckého biskupství [online] [cit. 2014-

10-27]. Dostupné na www: < http://www.bihk.cz/pastorace/katecheticke-centrum >.84

Katechetické  centrum  českobudějovického  biskupství  [online]  [cit.  2014-10-27]. 

Dostupné na www: < http://www.bihk.cz/pastorace/katecheticke-centrum >.85

Převažující nabídka diecézních center je pro dospělé, kteří pracují s dětmi školního 

věku, ať už v oblasti  práce Biblí  v rámci  výuky náboženství  nebo katecheze,  ve které 

převládá  nabídka  obrázků  a  omalovánek.  Výjimkou  je  Katechetické  centrum 

olomouckého  arcibiskupství,  které  nabízí  například  také  ke  stažení  filmy a  další 

81 Evangelium pro děti [2014-10-27]. <http://www.katechetiolomouc.cz/ke-
stazeni/materialy/evangelium-pro-deti// >. Omalovánky k nedělním biblickým textům. Trochtová, 
Ludmila, Zehnalová, Jana. Metody práce s Písmem svatým [2014-01-16]. 
<http://www.katechetiolomouc.cz/ke-stazeni/katechete/pomoc-pro-praxi/metody-v-katechezi/>. Studijní 
materiál. Teoretický přehled základních metod práce s Biblí.

82 Většinou se jedná o metodické postupy odkazující na tzv. ostravsko-opavské metodiky k výuce 
náboženství, příp. na vstupy do výuky na téma Bible. Pracovní verze promluv pro děti k nedělním 
evangeliím. [2014-01-16]. Pod heslem EFFATHA <http://kpc.doo.cz/zabezpecena-sekce/>. Systematicky 
zpracované promluvy pro děti k nedělním evangeliím postavené na dialogu s dětmi a rodiči. Materiály ke 
stažení: Bible [2014-10-27]. <http://kpc.doo.cz/materialy-ke-stazeni/podle-temat/bible/>.

83 Náměty k tématu Písmo svaté [2014-10-27]. < http://brno.biskupstvi.cz/kc/Bible.html > Nabízí ke 
stažení pracovní listy zejména pro mladší školní děti a námět na hry opakující znalosti o Bibli.

84 Nedělní liturgie s dětmi. [2014-01-16]. <http://www.bihk.cz/pastorace/katecheticke-centrum/nedelni-
liturgie-s-detmi>. Systematicky zpracované promluvy pro děti k nedělním evangeliím včetně obrázku 
a praktických činností podle věku dětí. Metodika práce s Biblí s dětmi školního věku [2014-10-27]. 
<http://moodle.bihk.cz/>. E-learningový kurz určený pro kněze, katechety-laiky, učitele náboženství 
a souvisejících předmětů, animátory společenství a jiné spolupracovníky v pastoraci, kteří se pravidelně 
nebo příležitostně věnují práci s Biblí. Cílem tohoto kurzu je nabídnout účastníkům prohloubení 
kompetencí pro jejich práci s biblickými texty, a to zejména s dětmi školního věku. Iniciátorem je 
Katechetické a pedagogické centrum v Hradci Králové, tutorky Simona Kubová, Marie Zimmermannová.

85 Omalovánky k nedělní liturgii – Soňa Häusl-Vad. [2014-01-16]. <http://kc.bcb.cz/Materialy-ke-
stazeni/Omalovanky-k-nedelni-liturgii-Sona-Hausl-Vad>. Omalovánky k nedělním biblickým textům.
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audiovizuální  pomůcky86 a  Katechetické  a  pedagogické  centrum  královéhradeckého 

biskupství s velkou nabídkou powerpointových prezentací.87

2.2.2. Okruh pro děti předškolního a mladšího školního věku

Nejrozsáhlejší podporou pro práci s Písmem s dětmi předškolního a mladšího školního 

věku mohou být jednak různá převyprávění biblických příběhů a pomůcky usnadňující 

četbu  Bible,  jednak  různé  atlasy  a  encyklopedické  příručky  zacílené  k prohloubení 

znalostí o Bibli a biblických reálií. 

Za  všechny jmenujme například  knížku Sophie  Piperové  Bible  na  dobrou noc88 

nabízející  vybraná  čtení  z  Bible  na  konci  dne  s  veršovanými  modlitbami  vedoucí  ke 

ztišení a k modlitbě, nebo knížka Kris Hirschmannové Bible pro batolata89.

Pro starší děti je k dispozici například publikace encyklopedického typu Katedrála 

moudrého písaře90, kde jsou vybrané biblické příběhy převedené do vyprávění moudrého 

mnicha a písaře.

Ojedinělou  aktuální  pomůckou  pro  práci  s biblickými  texty  je  materiál  Rainera 

Oberthüra  Obrazy  života  –  život  v obrazech.  Jedná  se  soubor  obrazových  karet  

a příručky popisujících 44 postupů, jak pomocí obrazových karet přiblížit čtenáři biblické 

texty a křesťanství.91

Z časopisů  je  na  biblickou  práci  částečně  tematicky  zaměřen  časopis  DUHA – 

katolický časopis pro chlapce a děvčata od 5 do 12 let.92 Téma každého čísla je vždy pro 

děti srozumitelným způsobem navázáno na biblický text a nepravidelně se biblická témata 

objevují také v rámci edičního plánu.

2.2.3. Okruh pro mládež

Co  se  týká  literatury  pro  mládež  zaměřené  na  práci  s Biblí,  je  k dispozici  snad  jen 

publikace L. Muchové  Bible pro ty, kdo už nejsou děti.93 Jedná se o krátké komentáře  

86 http://www.katechetiolomouc.cz/ke-stazeni/materialy/filmy/.
87 http://www.bihk.cz/pastorace/katecheticke-centrum/texty-pro-katechety-a-ucitele-

nabozenstvi#materialy/.
88 PIPEROVÁ, Sophie. Bible na dobrou noc. Kostelní Vydří: KNA, 2012.

89 HIRSCHMANNOVÁ, Kris. Bible pro batolata. Kostelní Vydří: KNA, 2013.

90 MASTRANDREA, Tommaso, PEREGO, Giacomo. Katedrála moudrého písaře – Biblické příběhy 
pro malé i větší děti. Kostelní Vydří: KNA, 2006.

91 OBERTHÜR, Rainer. Obrazy života – život v obrazech. České Budějovice: Petrinum, 2014.
92 DUHA – katolický časopis pro chlapce a děvčata od 5 do 12 let. [2014-01-16]. <www.mojeduha.cz>.
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k nejznámějším biblickým příběhům, které se zaměřují na základní existenciální otázky 

mladých lidí a na literární formy příběhů způsobem srozumitelným i pro nevěřící. 

S touto  publikací  se  spojuje  také  pedagogický  přístup  rozvíjený  na  základě 

aktivit Matthew  Lipmana (1923–2010),  profesora  logiky  a  estetiky  na  Kolumbijské 

univerzitě,  později zakladatele IAPC (Institute for the Advancement of Philosophy for 

Children),  a  jeho  kolegů.  Povzbuzuje  čtenáře  k otázkám,  vede  je  

k  hlubšímu vhledu i nadhledu,  provokuje  reflexi,  včetně  přemýšlení  o  tom,  jak 

přemýšlíme,  mluvení  o  tom,  jak  mluvíme.  Snahou  je   propojovat  svět umění, 

náboženství, humanitních oborů i přírodních věd.94

Částečně nebo okrajově se práce mládeže s Biblí překrývá s materiály k přípravě 

k biřmování,  jak  ji  nabízejí  některá  diecézní  centra95,  a  s několika  nesystematicky 

vydanými  učebnicemi  určenými  pro  výuku  náboženství96 –  ty  jsou  však,  snad  jen 

s výjimkou pracovních listů opět určeny spíše dospělým vedoucím skupin.

2.2.4. Okruh pro lidi staršího věku

Co se týká literatury pro seniory, nenalezla jsem pro ně primárně písemné prameny žádné. 

93 MUCHOVÁ, Ludmila. Bible pro ty, kdo už nejsou děti. Biblické příběhy a zamyšlení k nim nejen pro 
děti. České Budějovice, 2012.

94 Srov. Filosofie pro děti [2014-10-27]. < http://www.p4c.cz/>.
95 Např. materiály ke stažení na http://www.katechetiolomouc.cz/ke-

stazeni/materialy/svatosti/birmovani/; http://kpcpodpora.webnode.cz/metodicke-materialy-a-
pomucky/svatosti/birmovani/ nebo http://kpc.doo.cz/materialy-ke-stazeni/podle-temat/svatost-birmovani/

96 Např. LACOURT, J. Odvaha k víře 1. Proč dnes věřit. Praha: Portál, 1992, a LACOURT, J. Odvaha k  
víře 2. Ježíš z Nazareta. Praha: Portál, 1992.
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2.3. Bibliografie z nekatolického prostředí
Bibliografii z nekatolického prostředí jsem pro přehlednost rozdělila do stejných okruhů 

podle  věku  adresátů  jako  bibliografii  katolickou  s tím,  že  v rozšířeném  okruhu  pro 

dospělé  je  vynecháno  pojednání  o  metodikách  pro  výuku  náboženství,  příp.  pro 

systematickou  katechezi  a  časopisy,  které  se  v nekatolickém  prostředí  zřetelně 

nevyskytují, a okruhy pro předškolní děti a děti mladšího školního věku a mládež jsou 

pojednány současně.

2.3.1. Okruh pro dospělé - Monografie, teoretické studie a články

Ojedinělou teoretickou prací s přesahy do praxe je monografie I. Baldermanna Úvod do 

biblické  didaktiky.97 Z  publikace  je  zřetelné,  že  autor  mnoho  let  pracoval  jako  učitel 

evangelického  náboženství.  Metoda  práce,  kterou  vytvořil,  vychází  z protestantské 

tradice,  nezabývá  se  dogmatickými  výklady  biblických  textů,  ale  chce  pomoci 

katechetům a učitelům náboženství, dětem texty Bible zpřístupnit tak, aby pochopily, že 

Bible popisuje životní situace a životní příběhy, které zažívají i ony samy. 

Podnětnou  pro  tvořivou  katechezi,  biblickou  práci  ve  skupině,  metodicky 

zaměřenou  na  mladé  lidi,  ale  použitelnou  i  pro  práci  a  dospělými  (dětmi)  je  kniha  

E. Jonkera Aby se Slovo dostalo ke slovu. 98

Bible a materiály usnadňující čtení biblického textu 

Nekatolická  literatura  v této  oblasti  je  velice  rozsáhlá a  pro práci  s Biblí  může dobře 

sloužit  svými  přehledně  zpracovanými  reáliemi,  přehledy  postav  a  základními 

informacemi  sloužícími  například  ke  snadnější  orientaci  v biblických  dějinách. 

Z podpůrného okruhu encyklopedické literatury je zde třeba uvést např. ABCedu Bible99, 

ABCedu Ježíšova života100, ABCedu Křesťanství101 nebo ABC Biblický atlas.102

Unikátní  je  také  publikace  Biblica  –  biblický  atlas103 průvodce  Biblí,  který  rozebírá  

a  komentuje  obsah  Bible,  přičemž  přináší  množství  nových  poznatků  o  různých 

souvislostech  včetně  geografických,  geologických,  klimatických  a  vegetačních 

charakteristik regionu včetně informací o nových archeologických výzkumech.

97 BALDERMANN, Ingo. Úvod do biblické didaktiky. Jihlava: Mlýn, 2004.
98 JONKER, Evert. Aby se Slovo dostalo ke slovu. Benešov: Eman 2006.
99 BEAUMOT, Mike (ed.) ABC Bible. Praha: Česká Biblická společnost 2007.
100 BEAUMOT, Mike (ed.) ABC Ježíšova života. Praha: Česká Biblická společnost 2012.
101 WINTER, David (ed.) ABC Křesťanství. Praha: Česká Biblická společnost 2010.
102 PRITCHARD, B. James (ed.) ABC Biblický atlas. Praha: Česká Biblická společnost 1996.
103 BEITZEL, Barry J. (ed.) Biblica – biblický atlas. Praha: Fortuna Libri, 2007.
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Okruh předkládá výklad biblických příběhů a snaží se ho přiblížit co nejširšímu

okruhu čtenářů. Na textech spolupracovali odborníci z nejrůznějších církví a oblastí a je 

primárně určen pro čtenáře z nejrůznějších náboženských prostředí i pro čtenáře, kteří  

z náboženského prostředí nepocházejí.

Metodiky pro určitý způsob práce 

Tento  typ  bibliografie  z  řad  autorů  nekatolického  prostředí  v české  produkci  vychází 

zejména z praxe nedělních či sobotních škol a je nasměrován především na děti a mládež. 

Je  navázán přímo na  biblický text,  který různými metodickými  způsoby přiměřenými 

cílové skupině dětí přibližuje.

Nejsystematičtější podobu mají publikace  Ráchel Bícové a spolupracovníků, které 

jsou praxí osvědčeny a nabízeny těm, kdo chtějí pracovat s dětmi a pomáhat jim na cestě 

k víře, k seznámení se slovem Božím a s jeho aplikací v osobním životě. Publikace jsou 

víceméně  určeny konkrétně  pro  výuku a  vedení  skupin  dětí  předškolního a  mladšího 

školního věku.104 

Pro praktické použití  jsou pak nepřehlédnutelné publikace nakladatelství Samuel, 

např. J Maštálkové Příběhy Starého zákona, biblická práce pro děti105, R. Allistonové Jak 

vyprávět  příběhy106,  G.  B.  Eagera  Jak  přivádět  děti  ke  Kristu107,  K.  Arthurové  Jak 

studovat svou Bibli108 nebo M. Jungové Každé dítě potřebuje slyšet evangelium.109 K této 

publikaci existují webové stránky s celou škálou pomůcek, písní, videoklipů a postupů.110

Rozšířenou  i  v katolické  praxi  jsou  podrobné  scénáře  biblických  hodin  řady 

Biblické jednoty Učíme se spolu.111 Protože další texty se jeví pro práci s Biblí v malých 

skupinách jako nerelevantní, uvádíme pouze pod čarou jejich výčet.112

104 BÍCOVÁ, Rachel. (a spol.), Biblická práce pro děti Bůh mě má rád a Ježíš je můj Pán (doplněno 
CD). Dvouletý učební plán pro vyučování dětí od 3 do 6 let. Praha: Samuel, 2009. BÍCOVÁ, Rachel. 
Biblická práce pro děti, Pán Ježíš a jeho církev (doplněno CD). Učební plán pro vyučování dětí od
6 do12 let. Praha: Samuel, 2006.

105 MAŠTÁLKOVÁ, Jitka. Příběhy Starého zákona. Biblická práce pro děti. Učební plán pro 
vyučování dětí od 6 do12 let. Praha: Samuel, 2009.

106 ALLISTONOVÁ, Ruth. Jak vyprávět příběhy, Biblická práce pro děti. Praha: Samuel, 2005.

107 EAGER George B., Jak přivádět děti ke Kristu, Biblická práce pro děti. Praha: Samuel 2003.

108 ARTHUROVÁ, Kris, ARNDTOVÁ, Janne. Jak studovat svou Bibli. KMS, 2007.
109 JUNGOVÁ, Manuela. Každé dítě potřebuje slyšet evangelium. Praha 2010.
110 http://www.pracesdetmi.cz/.
111 Učíme se spolu. Biblická jednota, 1992.
112 Např. Objevujeme Boží stvoření pro 1–3 leté. Objevujeme Bibli pro 3-6 leté (12 sešitů – 

4 ročníky). Objevujeme Bibli se školáky (pro skupinky 7–9 let a 10-12 let). Boží most k člověku pro skupiny 
11–14 letých (1. ročník SZ, 2. ročník NZ).
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Webové stránky

Snad nejužívanějším nekatolickým portálem je Nezávislý webový portál Československé církve  

evangelické.113 Jeho cílem je shromažďovat  a  snadno dostupným způsobem zpřístupnit 

informace užitečné pro sbory, staršovstva, kazatele i ostatní členy ČCE, stejně jako pro 

širší ekumenickou a necírkevní veřejnost. K práci s Biblí zde najdeme materiály pro děti 

určené  pro  nedělní  školu114 a  materiály  pro  mládež.115 Provozovatelem  je  občanské 

sdružení Evangnet.

Podobně provozuje webový portál také Evangelická církev metodistická.116 Co se 

týká práce s Biblí, najdeme zde odkaz na stránky určené dětem117 a mládeži.118 Stránky 

mají však spíše informační charakter a na práci s Biblí se přímo nezaměřují.  

2.3.2. Okruh pro děti předškolního a mladšího školního věku a mládež

V nekatolickém  prostředí  jsou  dobře  ošetřeny  populárně-naučné  knihy,  které  mají 

potenciál rozšiřovat vědomosti o Bibli a rozvíjet dovednosti a znalosti zábavnou cestou 

prostřednictvím her, zajímavostí a interaktivních úkolů. Zejména pro děti existuje řada 

materiálů  a  návodů k různým tvořivým manuálním činnostem.  Za všechny jmenujme 

například  Provázky.  Učebnice  pro  nejmenší  školáky119 pocházející  z činnosti  církve 

Adventistů sedmého dne.

2.3.3. Okruh pro lidi staršího věku

Co se týká literatury pro seniory, nenalezla jsem ani v rámci nekatolické literatury žádný 

materiál. 

113 Nezávislý webový portál Československé církve evangelické [2014-10-27]. < http://www.evangnet.cz >.
114 http://www.evangnet.cz/materialy/deti/nedelka  /  .
115 http://www.evangnet.cz/materialy/mladez.
116 Evangelická církev metodistická [2014-10-27]. <http://www. umc.cz >.
117 http://www.umc.cz/deti/.
118 http://www.umc.cz/mladez/.
119 Provázky. Učebnice pro nejmenší školáky. Z učebního cyklu Pouta milosti (Grace – Link) Vydala 

Generální konference církve adventistů sedmého dne, Odd. Dětské sobotní školy, Praha: České 
vydavatelství Advent – Orion s.r.o., 2007. 
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2.4. Shrnutí
Z následujícího výčtu literatury i internetových zdrojů je zřetelné, že v našem prostředí 

neexistuje  ucelená  studie  metodik  práce  s  Biblí  ani  pro  katechezi  ani  pro  výuku 

náboženství. Přesto se dá říci, že pokud se chceme seznámit se základy přístupu k Písmu 

svatému, najde se dostatek literatury, byť porůznu roztroušené, ať už ve formě brožurek, 

bibliografií  nebo v elektronické podobě. Velmi užitečnou pomoc v podobě odkazů mi 

poskytla dr. Marie Zimmermannová120 a Ing. Erika Kroupová z Pastoračního střediska  

v Praze, která mi poskytla řadu materiálů.

Z rešerše vyplývá,  že  katolické  prameny jsou bezesporu početnější  a  také jejich 

specifikace  na  určité  formy  a  metody  práce  s Biblí  je  rozmanitější.  Typově  jsou 

v katolických pramenech nejpočetnější  publikace  a  brožury zaměřené  na pastoraci,  ve 

kterých se prolíná teorie s praxí. V nekatolických pramenech naopak převládají publikace 

encyklopedického  typu.  V bibliografii  zaměřené  na  praxi  je  v nekatolickém  prostředí 

texty nejvíce ošetřena cílová skupina dětí a mládeže. V katolickém prostředí je literatura 

k práci s Biblí s dětmi a mládeží také převládá, ale vedle ní existuje nabídka práce s Biblí 

i pro ostatní věkové skupiny, zejména pro skupiny dospělých a „hledajících“.121

Co však v dostupné nabídce chybí, je odborná literatura rozvíjející metody práce 

s Biblí pro skupinu seniorů.

Pro přehled bych dále uvedla, že v prostředí katolickém se biblickou a křesťansko-

náboženskou  tematikou  zabývají  především  nakladatelství  a  vydavatelství  Zvon, 

Vyšehrad,  Křesťanská  akademie,  České  katolické  biblické  dílo,  Sekretariát  ČBK, 

Pastorační  středisko  AP  nebo  Karmelitánské  nakladatelství.  Rešerše  zachycují,  že 

v katolickém prostředí  se  objevují  také publikace  zaměřené  pouze na jeden konkrétní 

způsob  práce,  např.  na  bibliodrama  nebo  na  práci  s biblickými  postavičkami. 

V nekatolickém prostředí jsou metodiky zaměřeny spíše na určité biblické pasáže nebo na 

určitou věkovou skupinu. Je zřetelné, že bibliografie z řad autorů nekatolického prostředí 

vychází zejména z praxe nedělních, příp. sobotních škol122 a jedná se o metody práce  

s Písmem nejen pro jedince, ale většinou jsou zaměřeny na práci se skupinou ať už malou 

nebo velkou. Všechna vynaložena snaha a úsilí převážně směřuje na Boží slovo.

120 Viz Příloha 1, e-mail ze dne 2.5.2013.
121 Oblast zdárně a dlouhodobě ošetřuje produkce Pastoračního střediska při Arcibiskupství pražském.
122 Viz práce Rachel Bícové.
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Pro  praktickou  část  práce  je  na  základě  rešerší  vygenerován  na  základě  studia 

pramenů a osobní zkušenosti výčet vhodných didaktických postupů a metod, které v sobě 

mají potenciál uplatnění při práci s Biblí v malé skupině. Zde je jejich přehled:

Slovní metody a práce s Biblí

 Vyprávění, předčítání

 Výklad textu zaměřený na reálie a poučení o Bibli nebo na exegezi (sběr informací, 

mapy, souvislosti kulturní, antropologické, tvoření tabulek, scény, zápisu apod.)123

 Metody  pracující  s jednotlivými  slovy  (brainstorming,  metoda  asociace,  metoda 

mentální, metoda tří, příp. čtyř rohů apod.)

 Metody dialogické (rozhovor, diskuse, metoda vnitřního hlasu, interview apod.)

 Písemné  techniky,  porozumění  textu  pomocí  metod  práce  s textem (psaní  textů, 

doplňování vět, kreativní psaní apod.) 

 Metody kladení otázek a filozofických a teologických rozhovorů

Modlitba a meditace v návaznosti na biblický text

 Specifický způsob samotné četby biblického textu spojený s meditací a modlitbou 

(Lectio divina apod.)

Výtvarné metody v návaznosti na biblický text

 Výtvarná činnost

 Práce s hlínou

 Koláže a další skupinová tvorba

Metody tvořivé dramatiky a bibliodramatu

 Četba,  příp.  vyprávění  biblických  příběhů  s prvky  dramatiky  a  interaktivním 

propojením textu 

 Metody tvořivé dramatiky 

 bibliodrama (dramatizace, výrazový tanec, gesta, mimika apod.)124

Práce se symboly v návaznosti na biblický text

 Postupy,  které  přibližují  biblický  příběh  a  jeho  poselství  pomocí  symbolického 

znázornění125

 Práce s biblickými postavičkami

123 Publikace encyklopedického charakteru.
124 Např. Materiály Českého katolického biblického díla a techniky bibliodramatu. Srov. 

http://biblickedilo.cz/prakticka-prace-s-bibli/ nebo http://www.bibliodrama.cz/.
125 Metody práce postupem pedagogiky F. Ketta. Srov. 

http://kett.cz/soubor/teorie/z__kladn___charakteristiky.pdf
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Metody užívající zvuk a hudební prvky

 Poslech uměleckých děl

 Hudební doprovody 

 Zpěv, příp. vyjádření Orffovými nástroji

Kombinované metody 

 Užití audiovizuálních pomůcek při setkání s biblickým příběhem126

 Práce s uměleckými obrazy a fotografiemi

126 Nabídka katechetických diecézních středisek, zejména arcibiskupství olomouckého. Srov. 
http://www.katechetiolomouc.cz/ke-stazeni/materialy/filmy/.

29



3. Charakteristika malé skupiny
3.1. Malá skupina z pohledu sociologie
Vzhledem  k problematice  malých  skupin  musíme  zaměřit  pozornost  nejprve  na 

sociologický  diskurz.  Sociologie  nahlíží  na  malé  skupiny  jako  na  celek  s konkrétní 

formou,  charakterem  a  strukturou.  Vymezení  skupiny  je  velmi  rozdílné,  často  bývá 

označení použito pro malou skupinu, neformální skupinu, tzv. primární skupinu.127 

Malé  společenství  je  takové  uskupení  lidí,  které  kromě  určité  základní  vnitřní 

struktury  charakterizuje  také  počet  jeho  členů,  kterých  by  mělo  být,  abychom mohli 

hovořit o malé skupině, ideálně mezi 8–15 lidmi, přičemž mezi nimi existují užší osobní 

vazby.128 

Mezi  základními  rysy  malé  skupiny  uvádí  Milan  Nakonečný  s odvoláním  na  

M. Sadera následující:

 Členové se prožívají jako k sobě patřící

 Členové se explicitně definují jako k sobě patřící

 Členové sledují společné cíle

 Členové sdílí normy a předpisy chování pro určitou oblast činnosti

 Členové mají mezi sebou více interakce než na venek

 Členové se identifikují se společnou vztažnou osobou

 Členové jsou prostorově nebo časově odděleni od ostatních individuí širšího 

okolí129

Souhrnně  pak  Nakonečný  uvádí:  „Vyjděme  z  těchto  rysů  a  rozumějme  malou 

skupinou: jedince, kteří se vzájemně znají,  interagují v rámci společných cílů,  norem  

a propojených rolí a mají vědomí „my“. Přičemž vědomí „my“ není specifické pouze pro 

malé skupiny (viz např. „my důchodci“).130

127 Bohumil Geist se odvolává na H. Ch. Cooleyho, který za prototyp takovéto skupiny považuje rodinu. 
Více GEIST, Bohumil. Sociologický slovník. Praha: Victoria publishing, a.s., 1992, s. 379 a 395.

128 Srov. OPATRNÝ, Aleš. Malý kurz pastorace (05): Prostory pastorace. [2014-11-22]. 
<http://www.pastorace.cz/Clanky/Maly-kurz-pastorace-05-Prostory-pastorace.html   >.  

129 NAKONEČNÝ, Milan. Malé skupiny. [2014-11-22]. <http://www.ssvp.wz.cz/Texty/male
%20skupiny.html >.

130 Tamtéž. 
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Za  klasické  bývá  považováno  vymezení  malé  skupiny,  jak  je  formuloval  

M. E. Shaw: „Skupina je definována jako dvě nebo více osob, které vzájemně interaktují 

takovým způsobem, že každá osoba ovlivňuje a je ovlivňována další osobou.“131 

Důraz bývá obvykle kladen na celek, tedy celistvost a na činitele, jež tento celek 

drží  pohromadě.  Vzhledem  k  uvedenému  nejsou  za  malé  skupiny  na  tomto  místě 

považovány ty skupiny, které díky počtu členů nemohou nabídnout navázání osobních 

vztahů, kontaktů se všemi členy skupiny nebo tam, kde není možné, aby pak vztahy byly 

intenzivní natolik, že bude možné vybudovat pocit sounáležitosti.132

Za malou skupinu je považována taková skupina, jež je početně omezena – nejméně 

tři  členové,  „optimálně  sedm“  a  maximum patnáct  členů,  „optimum deset“.133 V této 

skupině  je  možná  vzájemná  interakce  jedinců.  Vládne  zde  vědomí  sounáležitosti  

i kooperace a uznávání společných hodnot. V této skupině mohou její členové vytvářet 

vzájemně  osobní  vztahy  „my“,  protože  se  všichni  znají  a  nevládne  zde  anonymita, 

členové uznávají stejné normy, mají v rámci této skupiny společné cíle.

3.2. Malá skupina z pohledu pastorace
Malá skupina je z pohledu víry a církve jedinečným prostorem pro sdílení víry a života 

žitého v jejím horizontu. Někdy stojí na počátku „života“ společenství, skupiny člověk, 

jindy vzniká skupina na základě společných prožitků,  zainteresovanosti  na stejných či 

podobných úkolech (ve farnosti,  diecézi),  může to být i širší rodina, konkrétní životní 

situace (stěhování) a potřeba „někam patřit“.

Papež  Jan Pavel  II.  píše  s ohledem na  synodu a  v důsledcích  diskuzí:  „Synodní 

otcové též důkladně posoudili  současnou situaci mnohých farností  a naléhali  na jejich 

účinnou obnovu: Mnohé farnosti ve městech nebo v misijních oblastech nejsou schopny 

účinně plnit své úkoly buď pro nedostatek hmotných prostředků, či pro nedostatek kněží, 

nebo pro svou zeměpisnou rozlehlost, někdy též pro zvláštní situaci některých křesťanů 

(např.  vystěhovalců  a  uprchlíků).  Aby  se  všechny  tyto  farnosti  staly  skutečnými 

křesťanskými  obcemi,  musí  se  příslušné  místní  církevní  autority  snažit:  a)  aby  farní 

struktury byly velice  pružně přizpůsobeny situaci,  tak jak to  připouští  církevní  právo, 

především uskutečněním účasti laiků na pastorační odpovědnosti; b) podporovat základní 

malá,  tzv.  živá společenství,  v nichž si  věřící  mohou vzájemně zvěstovat  Boží slovo  

131 GEIST, Bohumil. Sociologický slovník, s. 381.
132 MOTOUSSÉ, Marc, RENOUARD, Gilles. Přehled sociologie. Praha: Portál, 2005, s. 186. 
133 Srov. Kol., Velký sociologický slovník. Praha 1996, sv. II. s. 991–994.
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a  uskutečňovat  je  ve  službě  lásky.  Tyto  obce  společně  se  svými  pastýři  jsou  pravou 

konkretizací  církevního společenství  a centrem evangelizace.  Ve službě farností  a pro 

lepší  zajištění  účinnosti  jejich práce  mají  být  také  institucionálně  podporovány formy 

spolupráce mezi jednotlivými farnostmi na témže území.“134

Jedním z kritérií malé skupiny, jak je výše uvedeno, je společný cíl. A k cíli vede 

jisté úsilí o něco, tedy náplň, program, který ji povede dopředu a díky němuž se také bude 

tato skupina rozvíjet.135

3.3. Základní typy skupin v církvi 

3.3.1. Rodina

Sociologie počítá k primární skupině a tedy k nejužšímu a nejpřirozenějšímu společenství 

rodinu. Nejinak je možné o ní uvažovat i v kontextu pastorace. „Rodina, kolébka života 

a  lásky,  v  níž  se  člověk  „rodí“  a  „roste“,  představuje  základní  buňku společnosti.“136 

Přestože toto vyjádření specifikuje rodinu především jako prostředí, v němž se projevuje 

sociální rozměr člověka, chce se bezprostředně uvést hned vedle manželství rodina, jako 

první z malých společenství v církvi. Rodina sama o sobě je skupinou mající mnoho tváří 

a forem společného života v jejím rámci. K tomu patří i skutečnost, že tato rozmanitost se 

dotýká např. i možnosti sdílet v jejím rámci víru nebo s ohledem na naše téma společně 

číst Bibli. Jak podotýká Aleš Opatrný: „Rodina tvoří jakousi ‚malou církev‘, ale reálnou 

zkušeností  i  skutečností  je,  že  mnohé  z  rodin  nejsou  jaksi  ‚automaticky‘  věřící  

a praktikující své křesťanství v její celistvosti. Jednak ne každý člen rodiny, ať už rodiče, 

děti nebo jen jeden z manželů je aktivní křesťan. Dále pak ne každý z členů rodiny je 

vůbec křesťan a v neposlední řadě je třeba počítat s tím, že např. v období revolty, jímž je  

dospívání,  se některý z členů rodiny uchýlí  k možným alternativám, jež mu nabídnou 

smysluplné prožívání života. Z čehož vyplývá, že příslušnost k církvi není otázkou chtění 

určité rodiny, ale je osobní volbou, rozhodnutím. Což naznačuje, že na příslušnosti k dané 

rodině by neměla ‚stát ani padat‘ právě ona svobodná volba.137

134 JAN PAVEL II. Christifideles laici. Postsynodální apoštolský list o povolání a poslání laiků ve světě. 
Praha: Zvon, 1990. 

135 Srov. OPATRNÝ, A. Malá společenství. Texty Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského. 
Nosič CD.

136 Christifideles laici, s. 40.
137 Srov. OPATRNÝ, Aleš. Malý kurz pastorace (05): Prostory pastorace. [2014-11-22]. 

<http://www.pastorace.cz/Clanky/Maly-kurz-pastorace-05-Prostory-pastorace.html   >.  
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3.3.2. Farnost

Definována je  Kodexem kanonického práva jako „určité,  natrvalo zřízené společenství 

křesťanů v místní církvi,  svěřené pod vedením diecézního biskupa do pastorační péče 

faráři,  jako jejímu vlastnímu pastýři.“138 Má zpravidla územní charakter,  může se však 

jednat i o farnost osobní.139

Farnost jako taková rozhodně není malou skupinou. Malé skupiny ale mají aktivní 

nebo pasivní podíl na životě farnosti. Farnost však není tvořena pouze jimi.140 

Ve farnosti  jsou i  taková společenství,  která  mají  s ohledem na  prostor  farnosti 

přesažný rozměr. K takovým se počítají např. řeholní komunity nebo hnutí v církvi. Ve 

farnosti „se shromažďují lidé různí, zatímco v malém společenství s určitou spiritualitou 

či určitým zaměřením se shromažďují lidé v mnoha ohledech stejní.“141 

Malá společenství  vznikají  především tam, kde pro velikost  farnosti  není možné 

jinak „fungovat“.  Zkušenost  ukazuje,  že když  se nepodaří  začlenění  malé  skupiny do 

farnosti a vzniknou výhrady nebo vzájemná averze, ať už skupin mezi sebou či farnosti 

a skupin, nebývá takováto situace ku prospěchu žádné ze zúčastněných stran.142 

Téma farnost a malá skupina připomíná také Všeobecné direktorium pro katechezi. 

O skupině se zde hovoří také z pohledu katechizace a to s ohledem na skupiny dospělých, 

skupiny  dětí  předškolního  a  mladšího  školního  věku,  skupiny  mládeže,  skupiny  lidí 

staršího věku. Specifické skupiny mohou vytvářet rovněž lidé postižení a nepřizpůsobiví 

stejně  jako  osoby  na  okraji  společnosti  nebo  umělci,  vědci,  univerzitní  mládež,  lidé 

svobodných povolání i dělníků.143

138 CIC, kán.515§1.
139 „Farnost má zpravidla územní charakter, čili zahrnuje všechny křesťany určitého území. Kde je to 

však vhodné, zřídí se osobní farnost podle obřadu, jazyka a národnosti křesťanů toho kterého území, nebo z 
jiného důvodu.“ CIC, kán 518.

140 Srov. OPATRNÝ Aleš. Pastorace v postmoderní společnosti. Kostelní Vydří: KNA, 2001, s. 122.
141 OPATRNÝ Aleš. Pastorace v postmoderní společnosti. Kostelní Vydří: KNA, 2001, s. 122.
142 Srov. OPATRNÝ, Aleš. Malá společenství. Texty Pastoračního střediska při Arcibiskupství 

pražském. Nosič CD.
143 Všeobecné direktorium pro katechezi. Praha: Sekretariát ČBK, 1998.
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3.3.3. Hnutí

Pro ně je setkávání v malých skupinách typickým stylem práce. Jsou zcela specifická, 

nikoliv však nová. Jedním z rysů těchto hnutí je pak právě malé společenství. Skrze ně 

tato hnutí žijí, projevují se navenek a tvoří trvale malé komunity, které vytvářejí jedno 

velké společenství hnutí.144 Pro některá z nich je typickou náplní setkávání se v malých 

skupinách nad slovy Písma. Jeho čtení, promýšlení, uvádění do života a sdělování (např. 

Dílo Mariino nebo Charizmatická obnova) otevírají cestu k Bibli.

Aleš Opatrný rozděluje hnutí v církvi do tří skupin: 145

 Hnutí, která nemají své stálé členstvo: Patří sem zvláště Cursillo a Charizmatická 

obnova. 

 Hnutí, která mají jak stálé členy tak případně volně přidružené příznivce: Patří sem 

zvláště Dílo Mariino (fokolare), společenství Emmanuel, společenství 

Blahoslavenství nebo hnutí Chemin neuf. 

 Společenství, která by se ráda stala hnutími nebo trvalými uznanými komunitami: 

Vznikají buď z touhy po sdílení, společném životě nebo okolo význačné vedoucí 

osobnosti.

Hnutí, jakožto společenství překračující rámec farnosti představují vzhledem k ní 

větší problém tehdy, jestliže se jejich členové s nimi identifikují více než s farností, ve 

které  žijí,  nebo  když  členství  v  těchto  společenstvích  jim  vtiskuje  spiritualitu  nebo 

pastorační  postupy,  které  se  výrazně  odlišují  od  těch,  které  jsou  ve  farnosti  běžné  

a přijímané a oni je považují za jediné možné nebo za nejlepší pro všechny.146  

144 Srov. SECONDIN, Bruno. Nová hnutí v církvi – Před a po II. vatikánském sněmu. Kostelní Vydří: 
KNA, 1999.

145 Není to jediné možné dělení.
146 Srov. OPATRNÝ, Aleš. Malá společenství.
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3.4. Program v malých skupinách 
Fenomén, o kterém sociologie hovoří jako o malé skupině, je možné v prostoru církve 

nazvat také termínem malé společenství. Mezi úkoly malého společenství uvádí Opatrný: 

„Dávat příležitost ke sdílení víry a mnoha okolností života v prostředí důvěry a lásky. 

Zprostředkovat  prožitek  osobního  přijetí.  Odpovědět  na  oprávněné  specifické  potřeby 

člena společenství. Uschopňovat k životu ve větším a méně osobním shromáždění lidí, 

jako je farnost, obec, podnik, v němž člověk pracuje.“147

Program  by  měl  mít  svůj  řád  a  všichni  členové  skupiny  by  s  ním  měli  být 

seznámeni.  Může jít jak o modlitbu vlastními slovy,  kteroukoliv ústní modlitbu jak je 

církví předkládána. Stejně tak o prosté čtení Písma svatého, o meditativní četbu Písma,  

o modlitební četbu, kontemplativní četbu, ale i o studium, účast na liturgii a další. 

Ihned v počátcích je důležité „si vše vyjasnit, aby se poznalo, zda všichni mají na 

mysli totéž a zvážit přiměřenost zvoleného programu. Je potřeba vždy vědět, které body 

budou na programu. Je potřeba, aby se na programu dohodli opravdu všichni a aby na 

jeho dodržení za všech okolností trvali.“148 

Mezi  konkrétními  příklady  náplně  programu  společenství  uvádí  Aleš  Opatrný 

následující:

 Modlitba: Modlitba musí mít svůj řád, všichni ho musí znát a počítat s ním. 

 Čtení  Písma: Veškerá  práce  s  Písmem  má  smysl  jen  tehdy,  spojuje-li  se  

s konkrétním životem – není dobré vést akademické debaty, odtažité od života. 

 Písmo a modlitba: Kombinovat čtení Písma s modlitbou je nejvhodnější náplní 

programu především pro začínající společenství. 

 Studium: Ve  společenství  je  například  možné  číst  jednu  určitou  knihu  

a o přečteném vést diskusi. Je to poměrně náročný program, a proto je třeba vždy 

pečlivě  vnímat,  jestli  je  zvolený  program  opravdu  pro  všechny  vhodný  

a přijatelný.149

Touto charakteristikou malé skupiny z hlediska sociologie a pastorační praxe jsou 

pojmenována kritéria, podle kterých je v následující kapitole pojednáno o nárocích na 

program a na metodické postupy při práci s Biblí v malých skupinách.

147 OPATRNÝ, Aleš. Malý kurz pastorace (05): Prostory pastorace. 
148 OPATRNÝ, Aleš. Malá společenství.
149 Tamtéž.
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4. Malá skupina a práce s Biblí 

Způsob práce v malé skupině je závislý na cíli a zaměření jejích aktivit. Záleží na tom, 

jestli je malá skupina uměle vytvořena jako kurs, a tedy je cíl  i  způsob práce předem 

určen,  nebo  jestli  jde  o  malé  společenství  vzniklé  přirozeně  a  teprve  hledající  náplň 

činnosti.  Níže  uvedené  členění  vhodných  materiálů  a  postupů  práce  ve  skupině 

představuje ve stručnosti několik vzorových možností, které jsou již osvědčené praxí.

Kapitola je rozdělena na dvě části.  V první jsou shromážděny postupy a metody 

přítomné  ve  zmíněných  publikacích  podle  toho,  kde  se  pracuje  s Biblí  v malých 

skupinách  v rámci  pastorační  praxe,  tedy podle  toho,  zda  jsou  vhodné pro  katechezi, 

kázání nebo biblický apoštolát150. Ve druhé kapitole je členění uskutečněno podle účelu 

programu práce s Biblí  v malých skupinách, jak jej  v návaznosti  na Druhý vatikánský 

koncil stanovil Aleš Opatrný.151

Důvodem  k volbě  uvedeného  postupu  je  jeho  jednoduchost  a  transparence. 

Vymezení  pastorační  praxí  zaručuje,  že  zahrne  všechny  důležité  oblasti  pro  práci 

v malých  skupinách,  a  posuzování  podle  účelnosti  programu  zohledňuje  navíc  

i  soudržnost  a  motivovanost,  která  je  pro  malou  skupinu  charakteristická.  Ani  jedna 

z těchto  částí  si  nedělá  nárok  na  úplnost  –  chce  pouze  z této  perspektivy  zachytit 

možnosti, jaké má běžný zájemce o práci s Biblí v malé skupině v rámci jemu jazykově 

dostupných pramenů. U každé popisované oblasti je uveden výčet, příp. charakteristika 

nejrozšířenějších postupů, které vyplynuly z rešerší, a je vyhodnocena jejich vhodnost pro 

určitou věkovou skupinu, příp. další metodická úskalí.

150 Výklad Bible v církvi, s. 102.
151 OPATRNÝ, Aleš. Malá společenství.
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4.1. Práce s Biblí v rámci pastorační praxe
Koncilní  konstituce  Dei  verbum rozlišuje  tři  hlavní  situace,  kde se v pastorační  praxi 

v různých formách  čerpá  z Bible.  Je  to  katecheze  (1),  kázání  (2)  a  biblický apoštolát 

(3).152 Podle těchto situací je tedy také posuzována použitelnost výše uvedených pramenů.

4.1.1. Metody práce s Biblí a katecheze

Podle dokumentu  Výklad Bible v církvi má výklad Božího slova v katechezi za hlavní 

pramen  Písmo  svaté,  které  tím  také  poskytuje  základ  a  normu  katechetické  výuky  

a směřuje k jednomu z hlavních cílů katecheze: k uvedení do správného chápání a plodné 

četby Bible.

Dokument  dále  zdůrazňuje,  že  plodnost  katecheze  závisí  na  hodnotě  použité 

hermeneutiky  a  že  existuje  nebezpečí,  že  se  spokojíme  s povrchním  komentářem  

a ustrneme např. na chronologickém výčtu biblických událostí a osob. Je třeba počítat 

také s tím, že je při katechezi legitimní využít jen vybranou část biblických textů. Pracuje 

se především se starozákonními a novozákonními příběhy a důraz se klade na Desatero, 

výroky proroků, texty týkající se liturgických dob a na evangelijní řeči, například horské 

kázání. 153 

Pro  malou  skupinu,  která  obvykle  vykazuje  velkou  motivovanost  a  nárok  na 

autenticitu, je tento nárok na hlubší pochopení textu více než žádoucí. Malá skupina dětí 

projevuje  navíc  potřebu  individuálnějšího  přístupu  a  specifických  vývojových 

vzdělávacích potřeb, které je třeba respektovat.

Pro  malou  skupinu  dětí je  nezbytná  metodická  různorodost,  kterou  zajišťují  ze 

zmíněných pramenů systematizující katechetické materiály jako například z katolického 

prostředí „ostravsko-opavská“ řada metodik a pracovních listů, nebo z nekatolického řada 

Učíme se spolu z produkce  nakladatelství  Samuel.  V materiálech  P.  Plhoně – ač jsou 

znalostně ucelenější – metodicky převládá výklad, který s sebou při práci s dětmi nese 

jistá didaktická úskalí.

Pro malou skupinu dospělých je  naopak velice  praktické  sáhnout  po příručkách 

popisujících jeden konkrétní postup, který by se dal efektivně a účinně aplikovat. 

Jako nejvhodnější se tedy jeví orientovat se na publikace zaměřené na určitý způsob 

práce uvedené zejména v kapitole 2.2.1. a použít následujících metod a postupů:

152 Výklad Bible v církvi, s. 102.
153 Srov. Výklad Bible v církvi, s. 103.
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Slovní metody

Slovo  je  běžným komunikačním  prostředkem sdílení,  nositelem informací  a  některé  

z technik je hojně využívají a pracují s ním jako s jedním z klíčových např. ve vztahu 

k textu.

Vyprávění

Je nejefektivnější a také nejpůvodnější způsob prvního seznámení s biblickým textem. Je 

vhodné především pro děti.

Četba a dramatizovaný přednes

Tady jsou  dobrou službou  například  výše  uvedené  publikace  s vybranými  biblickými 

příběhy a vhodnými ilustracemi vhodnými pro děti a mladší školní děti. Výše uvedený 

výčet vhodných publikací však není zdaleka úplný. Text můžeme v tomto případě také 

poslouchat z nahrávky.

Metody pracující s jednotlivými slovy

U metody asociace jde o práci s významem slov,  metoda mentální usiluje o zachycení 

vztahů mezi slovy v textu jako takovém,  brainstorming vede přes kreativní a spontánní 

část  k racionální  a logické práci se slovem, nebo např.  metoda tří,  čtyř rohů vede ke 

konečné reflexi slov.

Metody dialogické

V metodě vnitřního hlasu jde o sdělení úvah, motivací. Jeden hlas může podporovat, jiný 

zrazovat. Jde-li o  interview, mohou se ve skupině zapojit všichni členové a vyjádřit tak 

své  chápání  pozice  zainteresované  postavy.  Metoda  diskuse učí  diskutovat  a  věcně 

argumentovat a dává možnost hlubšího proniknutí do textu.154

Rozhovor

Spontánní otevřený rozhovor je vhodný zvlášť pro malou skupinu dětí s tím, že může 

vyústit ve filosofické a teologické rozhovory s dětmi.

Filosofie pro život

Pedagogický přístup nabízející otázky,  vede k hlubšímu vhledu i nadhledu, neobejde se 

bez přemýšlení a reflexe, včetně přemýšlení o tom, jak přemýšlíme, mluvení o tom, jak 

mluvíme.  Dokáže propojovat svět umění,  náboženství,  humanitních oborů i  přírodních 

věd.155 Této oblasti se týká například uvedená publikace L. Muchové Bible pro ty, kdo už  

nejsou děti.156

154 HECHTOVÁ, Anneliese. Přístupy k bibli. Kostelní Vydří: KNA, 1997.
155 Srov. Filosofie pro děti [2014-10-27]. < http://www.p4c.cz/>.
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Písemné techniky

V případě použití  metod psaní je více času na promýšlení a vytváření vlastních textů, 

které mohou být díky opětovnému čtení velmi obohacující.

Výtvarné metody

Výtvarných  technik  počínaje  kreslením  tužkou,  pastelkami  až  po  malbu  barvami  lze 

velmi  dobře  využít  pro  rozvíjení  představivosti.  Nabízejí  se  uvedené  omalovánky, 

domalovánky, nedokončené obrázky nebo kreslení na téma biblického příběhu rozvíjející 

představivost.  Mnohé z těchto  postupů jsou uvedeny v rámci  práce  s pracovními  listy 

„ostravsko-opavské řady“.

Techniky využití hotových výtvarných děl jsou časově nenáročné, více zapojují cit 

a rozum a mají napomáhat skrze obraz rozvíjet komunikaci a sdílení, které zúčastněné 

díky zprostředkování skrze obraz nijak neohrožuje. Vstup do pomyslných prostor textu, 

příběhu a možnosti prožitku v něm nabízí imaginativní techniky zaměřené na sílu vnitřní 

představivosti.  Výtvarným  metodám  není  věnována  ve  vztahu  k Bibli  samostatná 

publikace.  Co se týká práce s obrazy a  asociačních  her  však stojí  za  zmínku soubor  

88  obrazových  karet  a  44  metodických  postupů  k rozvoji  abstraktního  myšlení  

a  porozumění  symbolům  Bible  a  křesťanství  R.  Oberthüra  Obrazy  života  –  život  

v obrazech.157

Metody tvořivé dramatiky a bibliodramatu

K oblíbeným dramatickým metodám patří  scénky probíhající  za  účasti  různého počtu 

členů  skupiny,  které  napomáhají  text  „otevřít“.  Navazují  na  výše  uvedené  metody  

a  využívají  i  verbální  schopnosti  osob.  Dramatizace,  kterou  lze  uskutečnit  různými 

způsoby s dostatečným prostorem pro svobodu, je přínosnou zvláště z pohledu rolí, kdy 

mohou mít v případě ztotožnění se se zadanou rolí zástupnou terapeutickou úlohu.

Přímo  práce  s Biblí  ve  skupinách  dospělých  se  týkají  způsoby  práce 

bibliodramatu.158 Pro skupinu dětí se pak jeví jako univerzálnější použití metod a technik 

dramatické výchovy.159

156 MUCHOVÁ, Ludmila. Bible pro ty, kdo už nejsou děti. Biblické příběhy a zamyšlení k nim nejen pro  
děti. České Budějovice, 2012.

157 OBERTHÜR, Rainer. Obrazy života – život v obrazech. České Budějovice: Petrinum, 2014.
158 Např. Bibliodrama. České katolické biblické dílo. [2014-10-27]. <http://biblickedilo.cz/prakticka-

prace-s-bibli/bibliodrama/>.
159 PINTÍŘOVÁ, Ivana. Biblický příběh a dramatická výchova. Tvořivá dramatika. Roč. 22, č. 2 (2011), 

s. 25–30.
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S dramatickými metodami úzce souvisí také tzv. metody zaměřené na tělo, které 

jsou vhodné pro aktivaci vnímání a soustředěnost, ale i zklidnění a zakotveni sebe sama. 

Mohou být vhodně zařazené do programu prvkem oživení.  Konkrétními způsoby jsou 

např. vnímání vlastního těla,  kontaktní metody zahrnující byť jen oční kontakt,  dotyk, 

akční metody pohybu těla včetně tance, pohybově výrazové metody pro vyjádření obsahu 

pomocí gest, postojů i pantomimy. Tyto metodické prvky jsou hojně popsány například 

v metodikách vycházejících z pedagogického konceptu F. Ketta.160

Biblická práce s využitím zvuku

Také zvuky mohou být nositeli informací, umožňovat orientaci v prostoru a ovlivňovat 

kvalitu života. V rámci využití  hlasové techniky je možné se sdílet  víc než jen slovy. 

Rovněž  hudba  její  poslech  pro  navození  atmosféry  i  aktivní  provozování  mohou  být 

prvkem napomáhajícím vyjádření emocí apod. Zpěv má své zvláštní místo ve skupině  

a může ji vhodně naladit i k modlitbě, která potřebuje mít také prostor ticha. Ticho pak 

napomáhá  k  vytváření  hlubokého  vnitřního  prostoru  spočinutí  i  prožitků.  Zpěvu, 

využívání rytmiky a hudebních prvků se při  práci s Biblí  v malých skupinách používá 

buď  v tradičním  smyslu  (zpěv  ve  společenství  s kytarou)  nebo  v rámci  dramaterapie. 

Hojně se používá metod s užitím zvuku v katechezi předškolních dětí např. v souvislosti 

s užitím souboru Orffova instrumentáře. Samostatně, například v podobě  muzikoterapie, 

nejsou u nás tyto způsoby práce popsány.

Biblická práce se symboly

Vzhledem k tomu,  že  biblické  texty  obsahují  řadu  metaforických  nebo  symbolických 

vyjádření,  je  vzhledem k práci  s Biblí  v malých  skupinách  žádoucí  poukázat  také  na 

biblickou práci se symboly. V patristické literatuře, například v komentářích k biblickým 

textům sv.  Augustina  nebo sv.  Ambrože  můžeme  najít  řadu dokladů  postavených  na 

verbální  interpretaci.161 Jejich  přístup  na  rovině  alegorie  a  analogie  byl  typickým 

myšlením pro výklad Písma až do vzniku vědecké exegese a řešil intelektuální problémy 

s některými  biblickými  pasážemi.  H.  Halbfas  popisuje  v tom  smyslu  vyjádření  Jana 

Huizinga: „Žádná věc není tak nízká, aby nemohla znamenat to nejvyšší a aby nemohla 

sloužit  své  vlastní  oslavě.  Vlašský  ořech  znamená  Krista:  Sladké  jádro  je  božská 

160 Např. MUROŇOVÁ, Eva, HAVEL, Tomáš (eds.) Naplnil se čas, s. 61 nebo s. 122.
161 Např. Sv. Augustin, Serm 179, 1:PL 38, 966. In DV čl. 25.
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přirozenost, dužnatá vnější skořápka je přirozenost lidská a dřevitá slupka mezi nimi je 

kříž.“162

Současné pokusy porozumět symbolům a tedy i biblickým textům však nabízí ještě 

další  možnost  interpretace.  P.  Ricoeur  předpokládá,  že  určité  skutečnosti  díky  svému 

symbolickému bohatství v sobě obsahují nadbytek smyslu, který je uschopňuje k novému 

uplatnění  v nových  kulturních  a  sociálních  souvislostech,  tedy  i  v těch  našich 

současných.163 Jejich  smyslem  je  věřící  chápání  a  chápající  víra  vlastní  existence  ze 

skutečnosti,  které  rozumíme  jako  skutečnosti  symbolické,  která  právě  touto  svou 

symbolikou ukazuje nad sebe.164

Z tohoto úhlu pohledu je oprávněným východiskem pro práci s biblickým textem 

práce se symboly jako takovými bez ohledu na jejich verbální interpretaci.  Díky ní se 

otevírá malé skupině nová perspektiva k porozumění biblickému textu.

Mezi metodické postupy, které berou na vědomí tuto skutečnost, patří např. práce 

s biblickými postavičkami165 nebo způsob práce pedagogiky F. Ketta.

4.1.2. Metody práce s Biblí a biblický apoštolát

Dokument  Výklad  Bible  v církvi k biblickému  apoštolátu  uvádí,  že  vedle  překladů  do 

nejrůznějších jazyků a jejich šíření podněcuje zejména vytváření biblických skupin.166 

Z tohoto důvodu je vhodné poukázat na webové stránky dvou nejvýznamnějších 

společností  v naší  zemi  zabývajícími  se  biblickým apoštolátem.  První  Česká  biblická  

společnost (ČBS)167 je zřízena Ekumenickou radou církví, druhou jsou webové stránky 

Českého katolického biblického díla168 Českou biskupskou konferencí.  Z nekatolických 

zdrojů stojí  v této  souvislosti  za  připomínku také činnost  a  webové stránky  Brněnské 

tiskové  misie.169 Velkým  dílem  biblického  apoštolátu  je  také  provozování  webu 

Biblenetcz, vyhledávání v Bibli170 z iniciativy České biblické společnosti.

162 HALBFAS, Hubertus. Religionsunterricht in der Grundschule. Lehrerhandbuch 1. Düsseldorf: 
Pastmos, 1989, s. 234.

163 RICOEUR, Paul. Život, pravda, symbol. Praha: OIKÚMENH , 1993, s. 161–167.
164 MUCHOVÁ, Ludmila. Vyslovit nevyslovitelné. Didaktika uvádění do světa symbolů. Brno: Centrum 

pro studium demokracie a kultury 2005, s. 85.
165 http://biblickedilo.cz/prakticka-prace-s-bibli/biblicke-postavicky/.
166 Více Výklad Bible v církvi, s. 104.
167 http://www.dumbible.cz/.
168 http://biblickedilo.cz/.169 http://www.btm.cz/.
170 http://www.biblenet.cz/.
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4.2. Účel práce s Biblí v malých skupinách 
Po 2. vatikánském koncilu je možno pozorovat také v katolické církvi jistý rostoucí zájem 

o Bibli. Není sice rozšířený mezi všemi a důvody proč mít tuto knihu zařazenou ve své 

knihovně mezi ostatními, mohou být u různých jedinců různé, rozhodně by však nebylo 

na místě se domnívat, že by chyběla upřímná snaha slovům Písma porozumět, znát jeho 

obsah či v něm hledat poselství pro naplnění a smysl pro život. Bible se již mnohým stala 

a jiní si přejí, aby byla „pomůckou při hledání smysluplného života“.171  

Když se na práci s Biblí podíváme z hlediska nároku malé skupiny, nabízí se další 

úhel  pohledu vhodný pro případného  zájemce  o  vedení  programu,  a  to  je  účel  práce 

s Biblí,  proč  s Biblí  pracujeme,  k jakému  cíli  program  pro  malou  skupinu  směřuje. 

Vzhledem k tomu, že mnoho autorů nabízí svá vlastní kritéria pro členění postů a metod, 

rozhodli  jsme  se  pro  kritérium  relativně  neutrální,  tedy  pro,  už  výše  uvedenou, 

charakteristiku náplně programu práce s Biblí v malých skupinách A. Opatrného172. 

Toto  účelové  členění  potvrzuje  mj.  také  dokument  papežské  biblické  komise 

Výklad Bible v církvi.173

V následujících  podkapitolách  se  tedy  vybrané  metody  biblické  práce  posuzují 

podle toho, zda práce s Písmem směřuje k modlitbě, k duchovní četbě, ke studiu, tedy  

k hlubšímu porozumění textu nebo ke sdílení životních a náboženských zkušeností.

4.2.1. Metody práce s Biblí vedoucí k modlitbě

Soukromé čtení Písma může být podle Hechtové174 problematické i přesto, že je 

možné si pomáhat komentáři. Může docházet k ukončení pro neporozumění. Doporučuje 

se proto společná četba, jejímž cílem je odhalení smyslu a poselství. Nejenže obohacuje, 

ale  napomáhá  také  rozšiřování  obzorů  i  poopravení  příliš  jednostranných  pohledů  

a úsudků.175 Ti pak, kteří jsou shromážděni v Pánově jménu, mohou očekávat naplnění 

příslibu přítomnosti nejen Jeho samotného, ale i Božího Ducha.176 

Jako příklady postupů při čtení Písma uvádím jako nejzřetelnější a v české literatuře 

nejdostupnější postupy W. Eggera a H. Schürmanna.

171 HECHTOVÁ, Anneliese. Přístupy k bibli, s. 3.
172 Srov. OPATRNÝ, Aleš. Malá společenství.
173 Srov. Výklad Bible v církvi, s. 100–107.
174 Srov. HECHTOVÁ, Anneliese. Přístupy k bibli, s. 3.
175HECHTOVÁ, Anneliese. Přístupy k bibli, s. 4.
176 Srov. Mt 18,19; J 14, 16–18
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Co se  týká  osobní  četby  Písma,  navrhuje  W.  Egger tzv.  Sedm stupňů  biblické  

rozmluvy. K osobní četbě doporučuje přípravu spočívající ve stanovení si vhodné doby 

pro čtení  Písma,  zvolení  přiměřeného textu  k četbě  a  osvojení  si  základních  znalostí. 

Postup přejímá od jihoafrických misionářů, kteří obdobnou verzi vypracovali pro věřící, 

„aby se mohli u Ježíše posadit, u něho prodlévat a nechat se jím dotknout“.177 

Navrhuje sedm kroků pro osobní četbu Písma:

 Začít modlitbou

 Číst pomalu a rozjímavě

 Pořádně přečíst text a ubezpečit se, že mu bylo dobře porozuměno

 Z biblického textu pohledět na vlastní život

 Rozmlouvat s Bohem

 Slovo či větu si „vzít“ s sebou do života

 Uzavřít četbu modlitbou178

Co u této metody W. Egger vylučuje, je studium Bible. Naopak zdůrazňuje, že jde 

o naslouchání slovům Písma a přijetí Božího slova do života. Už samotné pojmenování 

„biblická  rozmluva“  poukazuje  na  skutečnost,  že  aktérů  rozmluvy  bude  více.  Je  to 

způsob,  jenž  může  křesťanům  pomoci  budovat  společenství,  vyvarovat  se  omylů  

v pochopení textu a sdílet životní zkušenosti. Tento způsob práce s Písmem lze považovat 

za vhodný pro malou skupinu. 

Pro klasický způsob četby Písma svatého dává k dispozici praktické impulzy také 

H.  Schürmann.  Vychází  z  křesťanské  zkušenosti  s  modlitbou,  která  je  pro  něj  první 

motivací pro započetí s četbou Písma a „přitom si volit způsob, který je člověku osobně 

přiměřený“.179

Rozlišuje následující typy četby:

Prostá  četba  s vírou. O  „duchovní“  četbu  jde  tehdy,  když  je  Písmo  čteno  se 

zaměřením na slovo Boží, v němž se čtenář učí nově chápat, nahlížet i formovat osobní 

život. Tato četba by se měla konat pravidelně v určitém čase, na určitém místě a ve stavu 

ztišení. Za „žádoucí“ je považována modlitba před započetím čtení. Číst se má pomalu 

a rozvážně s dotazováním „Co pro mne znamená to, co jsem četl?“

Meditativní četba. Čtenář přemýšlením a uvažováním proniká do hloubky čteného 

textu s pomocí fantazie a smyslů, aby si situace živě představil a o nich pak uvažoval. 

177 Srov. EGGER, Wilhelm. Radost ze slova Božího, s. 26.
178 Tamtéž, s. 30.
179 SCHÜRMANN, Heinz. Duchovní četba Písma svatého. Teologické texty. 1992., roč. 3, s. 100–103.
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Tento způsob četby vyžaduje komentáře.  Pomocí  je především duchovní komentování 

napomáhající porozumět podstatnému. Podněty dává v tomto smyslu čtenáři Duch svatý 

a jeho odpovědí může být modlitba.

Modlitební četba. Čtenář může být osloven vnitřně. Je třeba prodlít  u myšlenek, 

které mají zvláštní váhu a „zůstávají v srdci“. Tato četba ovlivňuje vědomí, sílí láska  

a  moudrost  nitra.  Duše  hledá  tvář  Boha,  text  se  stal  oslovením „Ty“,  touha  poznání 

přerůstá v modlitbu děkování, chval, vzývání a adoraci. Modlí se srdce, které rozmlouvá 

s přítelem.

Kontemplativní  četba. Duše  oproštěna  od  myšlenek  a  úvah  se  obrací  přímo  

k Bohu. Modlitba je „jednoduchá“, hovoří už jen láska a jí je Bůh hledán. Tato modlitba 

je často modlitbou „temné víry“, kdy se duši může díky milosti otevřít „nadrozumový 

vhled“. Zde duše jasně poznává, že slovo Boží se chce stát skutkem, chce být naplněno.

Na závěr je třeba doplnit, že setkání s Písmem, které směřuje k modlitbě, se děje 

také při slavení liturgie, byť tato se nemusí konat v rámci malé skupiny.

4.2.2. Metody práce s Biblí vedoucí k duchovní četbě

Lectio  divina je  klasická  forma  starobylé  mnišské  tradice  četby  Písma  obvykle 

shrnutá do následujících čtyř kroků:  lectio (četba),  meditatio (přemýšlení o přečteném), 

contemplatio (prohloubená modlitba) a actio (podněty ke konkrétnímu uskutečnění).180

Z modernějších přístupů, které se blíží tomuto způsobu četby, jsou nejrozšířenější 

a metodicky nejpestřejší doporučení k četbě biblického textu A. Hechtové:

 Všichni čtou všechno

 Čtení různých překladů

 Věty číst opakovaně

 Čtení vět a obratů s různým důrazem

 Opakování vět, obratů a slov, přičemž některé z nich vyslovovat procítěně

 Čtení věty za větou a aktualizování

 Četbu spojit s prvními poznatky

 Výstižné věty, slovy po členěné četbě vyjádřit

 Opatřit texty symboly

 Číst a naslouchat textu z pohledu biblických postav

180 Podrobněji MASINI, Mario. Úvod do Lectio divina: Teologie, metoda, spiritualita, praxe. Kostelní 
Vydří: KNA, 1993.
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 Četba v rolích

 Scénické předčítání textu

 Naslouchání textu a jeho vyjádření pohybem

 Hra se zaslechnutým

 „Společná četba ve skupinách má značné přednosti:  společenství  uvidí,  uslyší,  

a objeví víc než jedinec.“ Rozhovor je ve skupině obohacující, rozšiřuje obzory, vyvádí 

z jednostrannosti  pohledů a také povzbuzuje ke čtení  soukromému. Jako společenství, 

může skupina zakoušet prohloubení vzájemných vztahů a může odhalovat smysl.181

Doporučení  se  překrývají  s výčtem  biblických  metod,  které  nabízí  mapovaná 

literatura.  Zahrnují  jak  metody  slovní  monologické  i  dialogické  v podobě  mluvené  

i  psané,  tak  metody  práce  se  symboly  nebo prvky scénického  čtení  nebo dramatické 

výchovy.  Jejich  úspěšnost  stojí  na  kompetenci  vedoucího  skupiny,  který  by  měl  být 

schopný  reflektovat  vhodnost  metody  vzhledem  k biblickému  textu  i  k potřebám  

a dispozicím konkrétní malé skupiny. 

4.2.3. Metody práce s Biblí vedoucí porozumění textu (studium)

Systematické  studium  Písma  je  spíše  vhodné  pro  individuální  studium.  Malé 

skupiny se může dotýkat spíše okrajově, pokud tato není čistě studijně zaměřena. Studium 

Bible je nicméně pro každé setkání s Biblí ve společenství žádoucí a mělo by předcházet 

– minimálně ze strany iniciátora a vedoucího aktivity.

W. Egger v souvislosti se studiem Bible nabádá ty, kdo se jím díky svému povolání 

zabývají  a  u  nichž  je  zodpovědnost  v  církvi  předpokladem,  aby měli  o  Písmu  nejen 

vědecky  podložené  znalosti,  a  aby  se  také  o  tomto  svém  rozumění  slovům  Bible 

ubezpečovali. Metodou je přitom studium Bible o Bibli, které je neustále obnovováno.182 

V textu Víra a následování pak uvádí tento průběh: 

 Modlitba

 Předčítání úvodního textu

 Předčítání textu Písma

 Tiché zamyšlení

 Rozhovor

 Shrnující modlitba183

181 HECHTOVÁ, Anneliese. Přístupy k bibli, s. 3–4.
182 Srov. EGGER, Wilhelm. Radost ze slova Božího, s. 28.
183 EGGER, Wilhelm. Víra a následování. Pracovní sešit k Markovu evangeliu. Praha: Pastorační 

středisko při Arcibiskupství pražském, 1993, s. 2.
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V této souvislosti uvádí A. Hechtová výčet a popis analytických metod práce s Biblí 

vycházející z textu, které vedou k hlubšímu porozumění textu a jsou dobrým nástrojem 

při studiu textu. Hechtová doporučuje:

 Členění textu podtržením některých slov

 Vyjádření textu pomocí symbolů

 Členění pomocí tabulky zachycující průběh děje

 Vyjádření vztahů pomocí náčrtků

 Brát ohled na souvislosti

 Určení literárních žánrů

 Nadpisy

 Využití odkazů

 Srovnávání překladů

 Synoptická četba

 Použití komentářů

 Vyhledávat pojmy v konkordanci

 Hledat duchovní smysl textu184

Tyto  postupy  a  činnosti  vedou  didakticky  k  hlubšímu  seznámení  se  s  Písmem 

svatým, ale jsou opět neoddělitelné od kompetencí vedoucího skupiny a studiu, které by 

setkání  s Biblí  v malé  skupině mělo předcházet.  Je třeba vzít  na vědomí,  že je z jeho 

strany  lepší  chybějící  informace  uznat  a  zpětně  dohledat,  než  s nimi  ve  svém zájmu 

manipulovat.

V malých skupinách dětí jsou pro znalostní proniknutí do děje a reálií biblických 

textů nejrozšířenější různé křížovky, kvízy, hádanky a luštěnky, jak je nabízí například 

publikace Biblické hádanky185, nebo některé weby orientované na práci s dětmi. 

184 HECHTOVÁ, Anneliese. Kreativní přístupy k bibli. Brno: Kartuziánské nakladatelství ve spolupráci 
s Českým katolickým biblickým dílem, 2008, s. 85.

185 NEVRLÝ, Miroslav a kol. Biblické hádanky. Praha: Luxpress, 1997.

46



4.2.4. Metody práce s Biblí sdílející životní a náboženské zkušenosti

Tento účel programu práce s Biblí je nejrozsáhlejší a také se v něm mnohé výše uvedené 

způsoby práce prolínají. Pro současnou praxi je také shledáván jako osvědčený. Na rozdíl 

od předchozích je vesměs orientován na práci s dospělými a obsahuje celistvější postupy, 

modely, rozepsané obvykle do několika kroků.

Model práce s Biblí  podle P. Ch. Wrembeca, SJ. Doporučuje se pro biblické hodiny, 

příp.  ve  zhuštěné  formě  pro  krátký  rozhovor  v  rámci  modlitebního  večera.  Důraz  je 

kladen na proniknutí do vlastní výpovědi textu, z něhož vyrůstá naslouchání pro osobní 

oslovení. Vedle úvodu a závěru obsahuje metoda pět  kroků.186 V úvodu je  místo  pro 

modlitbu  –  ztišení,  v  závěru  pak  společná  spontánní  modlitba  –  osobní  odpověď  na 

slyšené a nově pochopené slovo Boží. Stěžejní část tvoří:

 Četba Božího slova: Jeden ze skupiny čte úryvek,  který je znám už z minulého 

setkání.

 Společné  vstřebávání  textu:  Po  tichém  zamyšlení  se  každý  vyjádří  nahlas,  co 

jednotlivce zaujalo nebo co nebylo jasné. Nevede se diskuse. 

 Odborný komentář: Komentář má připravený vedoucí skupiny. 

 Možnost  diskuse:  Vedoucí  se  ujistí,  že  reagoval  na  každou  vznesenou  otázku. 

Diskuse ukazuje, jak byl text pochopen. 

 Hledání spojnic k osobnímu životu: Při tomto kroku jde o „aplikování“ poznaného 

do aktuální osobní situace. 

Nejinspirativnější a neucelenější publikací se v českém kontextu jeví doporučení A. 

Hechtové. Sled metod zde představených je nejen jejich popisem, ale obsahuje i hodnotící 

část každé z nich,  kde jsou vyzdviženy přednosti  a uvedeny nevýhody.  Touto formou 

zprostředkované  seznámení  s  metodami  skýtá  možnost  být  v  praxi  obezřetnějším při 

výběru,  zohlednit  vhodnost  pro  práci  s  Písmem  v  cílové  skupině.  Hechtová  zve  ke 

společnému čtení Bible a zároveň nabízí škálu metod, které vybízejí nejen ke čtení ve 

skupinách, jsou však vyzkoušeny a osvědčeny v praxi. Pro přehled jsou zde uvedeny ty, 

které jsme vyhodnotili pro malou skupinu jako nejdůležitější.187

186 OPATRNÝ, Aleš, HRUŠKA, Petr. O čtení Písma (sborník). Praha: Pastorační středisko při 
Arcibiskupství pražském, 1993, s. 10.

187 HECHTOVÁ, Anneliese. Kreativní přístupy k bibli, s. 7–22.
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Model  tří  fází. A.  Hechtová  jej  charakterizuje  slovy:  „Vycházíme  ze  života  k  Bibli  

a odtud se vracíme zpět do našeho života.“188 Postup je následující:

1. fáze: Projekce – Přistoupit k biblickému textu na základě vlastních zkušeností

2. fáze: Analýzy – Porozumět biblickému textu a zastavit se u toho, co vnímáme 

jako protikladné

3. fáze: Přivlastnění – S biblickým textem směřovat dál k nové zkušenosti

Každá  fáze  má  svůj  význam  s tím,  že  je  zvláště  v malých  skupinách  dospělých 

nebezpečí,  že  účastníci  ustrnou  pouze  na  subjektivní  životní  zkušenosti  a  nadřadí  ji 

ostatnímu.

Metoda  Västeras. Spočívá  v opatřování  textu  znaky  –  otazník,  vykřičník,  šipka  – 

s navazujícím rozhovorem ve společenství. Je jednoduchá a přístupná téměř pro každého 

a moderování ve skupině se může střídat. Metoda je přístupná každému, ale nelze se při ní 

vyhnout  tomu,  že  při  nedostatku  teologických  znalostí  zůstanou  některé  otázky 

nevyjasněny.189

Metoda Bludesch. Metoda se nazývá podle obce Bludesch a od roku 1984 je rozšířena 

zejména  po  rakouských  diecézích.  Postup  je  následující:  Setkání  se  zahájí  krátkou 

modlitbou,  následuje  naslouchání  četby  biblického  textu  a  osobní  práce,  při  které  se 

účastníci snaží písemně odpovědět na tyto otázky: Co je hlavní výpovědí textu? Čemu 

nerozumím?  Které  souvislosti  lze  poznat?  S čím souhlasím a  s čím nesouhlasím?  Co 

konkrétního můžu udělat?  Pak následuje společná  výměna názorů,  příp.  meditace nad 

obrazem nebo  diapozitivem  a  zakončení  společnou  modlitbou  nebo  písní.  Metoda  je 

vhodná pro skupinu dospělých bez teologických znalostí, ale je možné, že nevyškolená 

skupina bude mít potíže s písemným vypracováním zadání. Podporuje intenzivní práci  

s textem pomocí písemné části, což brání nebezpečí povrchnosti.190

Metoda  biblických  kroužků. Práci  s textem předchází  vytvoření  přátelské  atmosféry  

a modlitba. Uvedení do tématu probíhá pomocí krátkého vyprávění, zážitku, výstižného 

slova,  obrazu  ne  prohlížením nějakého předmětu.  Setkání  s textem spočívá  v přečtení 

textu  a  kladení  otázek  týkajících  se  jednak  pocitů,  jednak obsahu.  Následuje  shrnutí, 

modlitba  a  přátelské  posezení.  Výhodou postupu je  jeho variabilita,  nevýhodou nutná 

příprava.191

188 Tamtéž, s. 85.
189 HECHTOVÁ, Anneliese. Přístupy k bibli, s. 7–8.
190 Tamtéž, s. 13–16.
191 Tamtéž, s. 16–18. 

48



Metoda  od  života  k  textu  (vidět-slyšet-jednat).  Pojmenování  metody  vyjadřuje  také 

postup  rozhovoru,  který  může  v malé  skupině  probíhat:  Vidět  –  naše  každodenní 

zkušenosti, naslouchat tomu, co nám Bůh říká a společně jednat.192 Každý krok je pak 

konkretizován několika otázkami. Postup má tu výhodu, že je pevně navázán na životní 

zkušenosti,  nevýhodou  může  být,  že  biblický  text  se  může  velice  vzdálit  svému 

původnímu kontextu, nebo že se může určitá situace velice zjednodušit a interpretovat ve 

smyslu, že se jedná o „Boží vůli“.193

Metoda sedmi kroků.  Postup uvádí příručka A. Hechtové i texty Pastoračního střediska 

Arcibiskupství  pražského  v následujících  krocích:  Modlitba.  Čtení  textu.  Zabývání  se 

textem.  Mlčení.  Sdílení  toho,  co  nás  oslovilo.  Rozhovor  o  tom,  co  z toho  vyplývá. 

Modlitba.194 Metoda sedmi kroků může být využita pro práci s Biblí v malé skupině i ke 

společnému čtení. Je to velice jednoduchý postup zabývání se Písmem, který však může 

narazit na nedostatek základních znalostí, a tím i na nepřiměřený a jednostranný výklad 

biblického textu.195

Jako další způsoby práce s Písmem vycházející nebo vracející se do životní praxe je 

uváděna  ještě  například  metoda  text-slovo-odpověď,  metoda  reakce  skupin,  metoda  

„vidět-slyšet-milovat“,  programy  AMOS nebo  metoda  společného  studia  Bible. 

Podrobnější postupy však nelze z nalezených publikací uspokojivě vyčíst.196

Metodicky efektivní však mohou být i výše uvedené způsoby práce, které vyplynuly ze 

zkoumaných pramenů. Jsou to například: 

Slovní  metody. Např.  napsat  nebo vyprávět  úvod nebo závěr  biblického textu,  napsat 

dopis vybraným postavám biblického příběhu, hledání slovních obratů v textu,  přepsat 

biblický text současnými slovy nebo jej zasadit do současné situace apod.

Výtvarné metody. Např. napsat biblický text ozdobně, vytvořit společně kresbu, zobrazit 

scénu plasticky ztvárněním ztvárnění hlínou, pracovat s biblickými postavičkami nebo se 

nechat oslovit širokou škálou výtvarných technik, které jsou k dispozici.

Modlitba a meditace v návaznosti na biblický text.  Např. imaginace „cestování pomocí 

fantazie“ podle sv. Ignáce z Loyoly apod.

Metody tvořivé dramatiky. Např. výrazový tanec nebo hra v rolích.

192 Práce s Písmem ve společenství. Praha: Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském, 1992, s. 5.
193 Srov. HECHTOVÁ, A. Přístupy k bibli, s. 19–21.
194 Srov. O čtení Písma (sborník), s. 12–13.
195 Srov. HECHTOVÁ, A. Přístupy k bibli, s. 12.
196 Srov. Práce s Písmem ve společenství, s. 4–5. 
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Metody užívající zvuk a hudební prvky. Např. zhudebnit texty nebo vytvářet na základě 

biblického textu tzv. zvukové obrazy.

Kombinované metody. Např. nechat se oslovit fotografií, malovat diapozitivy apod.

Práce se symboly. Např. vytváření společných textilních obrazů doprovázejících uvedení 

do čtení biblického textů nebo vyprávění biblického textu. 

4.3. Shrnutí
Bůh se může dát poznat, komu chce, kdy chce a jak chce. „Na druhé straně však dospěje 

každý čtenář  Bible  ke zkušenosti,  že  se v Bibli  nachází  mnoho těžko pochopitelných 

textů.“197 Proto je metodická podpora a reflexe jednotlivých postupů více než žádoucí. 

Vzhledem k práci v malých skupinách z výše uvedeného vyplývá následující:

Postupů,  jak  pracovat  s Biblí,  je  v literatuře  uveden  dostatek  a  jsou  relativně 

metodicky pestré, nicméně:

 Jsou roztroušeny v  příručkách, které mají vesměs charakter brožur

 Texty  pak  vesměs  obsahují  pouze  schematický  postup  jednotlivých  kroků  bez 

konkrétnějšího popisu. 

 Naopak v jiných metodických příručkách jsou uvedeny až příliš konkrétní postupy 

včetně jejich rozkreslení.

K jednotlivým postupům chybí příklady, příp. zhodnocení jejich efektivity plynoucí 

z praxe.  Případný uživatel  se tedy musí  spolehnout na sebe a své zkušenosti,  příp.  na 

příklady dobré praxe, které se náhodně účastní.

197 HECHTOVÁ, Anneliese. Přístupy k bibli, s. 4.

50



Závěr

Slovo Boží je svítilnou pro nohy člověka na všech jeho cestách.198 Mnohdy je pro nás 

tajemstvím,  a  proto  v  nás  vyvolává  touhu  po  hlubším  porozumění.  Oslovuje  nás, 

proměňuje, vede na cestě a prohlubuje naši víru. V jádru Božího slova je nejen osobní 

sdělení,  ale  také  potřeba  sdílení.  Četba  Bible  tedy  implicitně  vede  k prohlubování 

společenství, které je pro život církve nezbytné.

Malá skupina, ať už na úrovni rodiny, nebo biblického kroužku ve farnosti, je tedy 

ideálním prostorem, kde se prvotní společenství církve rozvíjí a žije, ale kde je současně 

ještě  také  prostor  ke  sdílení  zcela  osobních  náboženských  zkušeností.  V  rámci  malé 

skupiny lze Písmo číst, vést o něm rozhovor, jím se modlit a hledat inspiraci pro svůj 

každodenní život. Malá skupina tak může být prostředím, kde se nejen prohlubuje zájem 

o  Bibli,  ale  také  se  mnozí  mohou  připravovat  na  budoucí  život  v  odlišných  typech 

sociálních skupin.

Vzhledem k tomu,  že úkolem malých společenství  – skupin je nabízet  prostředí 

důvěry a vzájemnosti jejich členům a naplňovat jejich „oprávněná“ očekávání vzhledem 

k jejich růstu v životě z víry, je dobré je podporovat. Tento prvek, spolu s povzbuzením, 

aby se tak dělo také ve spojení se slovem Božím, je vysloveně podpořen v dokumentech 

církve, např. konstitucí  Dei verbum nebo postsynodální apoštolskou exhortací o Božím 

slově  v životě  a  poslání  církve  Verbum  Domini papeže  Benedikt  XVI.  –  jak  je 

pojmenována v první kapitole.

Z rešerše pramenů provedené ve druhé kapitole vzešlo množství textů dostupných 

v tištěné i elektronické podobě s tím, že z ní vyplynula nejen teoretická východiska, ale 

také  konkrétní  postupy.  Bylo  také  možné  konstatovat,  že  neexistuje  ucelená  studie 

metodik práce s Biblí ani pro katechezi ani pro výuku náboženství. Přesto se dá říci, že je 

k  dispozici  dostatek  literatury,  byť  porůznu roztroušené.  Je  také  zřejmé,  že  katolické 

prameny jsou početnější a také jejich specifikace na určité formy a metody práce s Biblí 

je  rozmanitější.  V nekatolických  pramenech  naopak  převládají  publikace 

encyklopedického  typu.  Co  se  týká  věku  adresátů,  pak  v obou  prostředích  převládá 

orientace  na  cílovou  skupinu  dětí  a  mládeže  s výjimkou  velkého  množství  brožur 

produkovaných Pastoračním střediskem Arcibiskupství pražského určených i pro ostatní 

věkové skupiny, zejména pro skupiny dospělých a „hledajících“.

198 Srov. Ž 119,105.

51



Třetí kapitola charakterizovala cílovou skupinu – v tomto případě malou skupinu 

dospělých, ale ve svých úvahách jsem zohlednila i malou skupinu tvořenou dětmi199.

Čtvrtá  kapitola  tvoří  praktickou  část  práce  a  pojmenovává  nalezené  prameny 

v souvislosti  s jejich  užitím při  biblické  práci  v malých  skupinách.  Tato  kapitola  také 

obsahuje jejich vyhodnocení, které je provedeno jednak podle toho, kde se pracuje s Biblí 

v rámci pastorační praxe, tedy podle toho, zda jsou vhodné pro katechezi, kázání nebo 

biblický apoštolát. Ve druhé kapitole je členění uskutečněno podle účelu programu práce 

s Biblí  v malých skupinách,  jak jej  stanovil  Aleš Opatrný.  Vymezení  pastorační  praxí 

zaručuje,  že  zahrne  všechny  důležité  oblasti,  a  posuzování  podle  účelnosti  programu 

zohledňuje  navíc  i  soudržnost  a  motivovanost,  která  je  pro  malou  skupinu 

charakteristická. 

U každé popisované oblasti je uveden výčet, příp. charakteristika nejrozšířenějších 

postupů,  který  vychází  z rešerší,  příp.  z hlubšího  studia  jednotlivých  publikací,  a  je 

vyhodnocena i jejich vhodnost pro určitou věkovou skupinu, příp. další metodická úskalí. 

Ani  jedna  z těchto  částí  si  nedělá  nárok  na  úplnost  –  chce  pouze  z této  perspektivy 

zachytit možnosti, jaké má běžný zájemce o práci s Biblí v malé skupině v rámci jemu 

jazykově dostupných pramenů. 

Z výše uvedeného je zřetelné, že všechny zkoumané oblasti ať už místa pastorační 

praxe nebo nasměrování programu byly dostatečně metodicky pokryty.  Přitom nejvíce 

byla  zastoupena práce s věkovou kategorií  mladších  školních dětí  a nejméně práce se 

seniory.  Postupů,  jak pracovat  s Biblí,  je  v literatuře  uveden dostatek  a  jsou relativně 

metodicky pestré, jsou však roztroušeny a buď obsahují schematický postup, nebo jsou 

naopak  uvedeny  až  příliš  konkrétně.  Celkově  nebyly  nalezeny  ani  příklady  ani 

zhodnocení efektivity postupů plynoucí z praxe. 

Motivace ke vzniku malých skupin mohou být různé. Typická je touha sdílet se  

a setkávat se nad Biblí, primárně však může být motivace daleko prozaičtější, prostě být 

spolu s přáteli. Ať už je motivace jakákoliv, je bezesporu, že Písmo má vliv na členy ve 

skupině, může pro ně být orientací a pomůckou hledání smyslu života.200

199 Jednak kvůli přítomnosti dětí v rodinách, které jsou nepřehlédnutelným typem malé skupiny, jednak 
pro rozsáhlou bibliografii, která se při rešerších objevila.

200 Srov. HECHTOVÁ, Anneliese. Přístupy k bibli, s. 3.
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Přílohy 

Příloha 1:

Z dopisu ThLic. Ing. Zimmermannové
Od: redakce@cestykatecheze.cz
Datum: 2. 5. 2013
Předmět: Re: ThLic. Ing. Zimmermannová

Vážená paní Vehovská!
Děkuji za Vaši důvěru a omlouvám se za zpožděnou odpověď. Metodika práce s Biblí pro první stupeň 
základní školy z katolického prostředí, pokud vím, neexistuje.
Informace jsou různě roztroušené. V CK jsme uveřejňovali články, které se k tomuto tématu vyjadřovaly 
jen dílčím způsobem, to máte pravdu. Na www.cestykatecheze.cz jsou pod záložkou "Písmo svaté" 
shromážděny odkazy na to, co už vyšlo, ale není to kompletní. 
Pokud máte zájem, mohu Vám poskytnout přístup hosta do čerstvě spuštěného e-learningového kurzu, který 
zpracovává Katechetické a pedagogické centrum v Hradci Králové, konkrétně já s kolegyní.
Ten kurz má název "Metodika práce s Biblí s dětmi školního věku". Je to opravdu novinka, studenti začali 
studovat v dubnu, probíhá ověřovací kurz. Od listopadu kurz otevřeme pro další zájemce. Lekce 
zpřístupňujeme postupně. Nyní je k vidění prvních pět lekci, které obsahuji spíše teoretické uvedení 
do problematiky a praktické příklady. Od šesté lekce, která by měla byt přístupná už příští týden, budou 
k dispozici jednotlivé metody práce. U jednotlivých lekcí je seznam doporučené literatury. Texty jsou 
zpracované na jejím základě. Jako host budete moci vidět všechny soubory, ale nebudete se moci aktivně 
zúčastňovat se interaktivních prvků. Časem vytvoříme přístup pro registrované zájemce – nestudenty, ale to 
bude nejspíše až na podzim.
Prosím, napište mi, zda nabídku prostudovat si metodiku v kurzu
využijete. Nabídka je bezplatná.
Děkuji předem za zprávu a přeji vše dobré.
Marie Zimmermannova
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