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Anotace
Tato  práce  se  zabývá  zjištěním rozsahu  dostupné  literatury  pro  práci  s  Biblí  jak  z 
katolického tak i  nekatolického prostředí  i  vymezením pojmu malé skupiny a  jejího 
místa  v  církvi.  Inspirace  pro  práci  s  Biblí  je  nalézána  v  církevních  dokumentech 
Verbum Domini i Dei Verbum, stejně jako v dopise biskupa Eggera. 
Zmíněny jsou různorodé možnosti a způsoby práce ve  skupinách obecně.
Rozsáhlý přehled metod konkrétní práce s Písmem podle Anneliese Hechtové, jež byly 
v praxi vyzkoušeny a již se osvědčily,  je rozdělen v základě podle dvou zaměření. Ty, 
které může praktikovat v podstatě každý a pak metody,  kdy je nutné se nechat vést 
teologicky  školeným moderátorem.  Oba  typy  metod  nabízejí  v  rámci  malé  skupiny 
svým zaměřením  na  potřeby  členů  vzniklých  při  četbě Bible  vedle  plodů  společné 
modlitby také prožitek a pokoj mysli plynoucí z naplnění duševních potřeb.
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Abstract
This thesis is to find out the volume of available literature for work with the Bible in 
catholic and as well as non-catholic background and to specify the term 'small group'. 
Inspiration is found in ecclesiastical documents Verbum Domini and Dei Verbum, in 
The Letter of Bishop Egger also. 
Different methods and ways of work in groups are mentioned in general.
Wide list of methods of particular work with the Bible according to Anneliese Hecht, 
which were successfully tested in practice, is divided basically into two coverages. At 
first  the methods affordable to everyone, at  second the methods where the educated 
moderator is needed. Both types of methods offer in the small group with the focus on 
the personal needs fruits of common prayer as well as an experience and a calm mind 
due to fulfillment of the psychic needs.
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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 evokovala 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,  pracují i 

mimo toto prostředí podobně? Čím to, že Boží slovo v každém z nás vyvolávalo různé 

reakce? Jaké byly důvody, že mnozí  setkání nad Písmem vyhledávali?   Alespoň na 

některé  z  těchto  otázek  chci  touto  prací  hledat  odpovědi  a přitom získat  přehled  o 

nabízených možnostech.

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

prohloubení vztahu k Bohu, z potřeby opory a povzbuzení. Písmo pak může sloužit jako 

orientaci pro osobní život ve víře. Je zde prostor pracovat s Biblí jako s knihou, která je 

slovem živého Boha.

Cílem mé bakalářské práce je prozkoumat metody práce s Písmem ve skupině 

uvedené  v  dostupných  publikacích  v  českém  jazyce  vydaných  od  2.  vatikánského 

koncilu po současnost. Vzhledem k rozsahu práce je zúžen pohled na metody využívané 

v tzv. malé skupině. Jde o skupinu lidí, kteří se znají a mají touhu spolu sdílet čas nad 

Písmem  svatým.  Motivaci  takových  lidí lze  spatřovat  v  touze  hledat  a nacházet 

odpovědi, ale také v touze po sdílení a dialogu, který lidé vyhledávají ve společenství.

V  první  kapitole  bude  provedena  zevrubná  rešerše  literatury  a to  nejen 

z katolického  prostředí,  dále  stručně  zmapovány  další  možné  prameny  vhodné  pro 

získání  informací  o  možných  metodách  práce  s  Písmem.  V  druhé  kapitole  budou 

vybrány inspirace z dokumentů církve, Dei Verbum, Verbum Domini a dopisu biskupa 

Eggera. Třetí kapitola charakterizuje tzv. malou skupinu jak z pohledu sociologie, tak 

z pohledu její existence v církvi. Ve čtvrté kapitole je vytvořen přehled způsobu prací ve 
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skupině, vhodných i pro práci s Písmem. V páté kapitole bude uveden přehled metod 

prací  s  Písmem  a posouzení  jejich  vhodnosti  pro  malou  skupinu.  Práce  pak  bude 

zakončena návrhy způsobů prací s Písmem s uvedením jejich specifického užití.
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1. Rešerše literatury – Bibliografie k tématu práce s Biblí v malých 

skupinách

Při  své  praxi  katechetky  jsem  narazila  na  skutečnost,  že  patrně  neexistuje 

ucelená  studie  metodik  práce  s  Biblí  pro první  stupeň základní  školy z  katolického 

prostředí.  Dílčím  způsobem  se  vyjadřují  např.  některé  články  v  časopisu  Cesty  

katecheze1. 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  osobně  Marie Zimmermannová2 a  Ing.  Erika  Kroupová  z Pastoračního 

střediska v Praze, která mi poskytla řadu materiálů. 

Bibliografická  rešerše  je  rozdělena  do  dvou  kapitol,  a to  Bibliografie 

z katolického prostředí a Bibliografie z nekatolického prostředí. Rozdíl mezi katolickým 

a nekatolickým pojetím je především ve výchozím překladu Písma. Katolické prostředí 

se  orientuje  v  současnosti  zejména  na  ekumenické  vydání  Bible3. Jedním  z dalších 

zdrojů  je  Lekcionář4.  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.

V prostředí  nekatolickém  se  pak  používá  jak  překlad  ekumenický5,  tak  i 

například  Českého  studijního  překladu  Bible6. Zde  působí  především  nakladatelství 

a vydavatelství  Samuel,  Kalich  či  Biblion.  Osobně  bych  vyzvedla  publikace 

nakladatelství Samuel, které vydalo celou řadu ucelených materiálů pro práci s dětmi i 

1

 Viz např. DŘÍMAL, Ludvík:  Přístupy k písmu svatému v katechezi,  zkrácená verze příspěvku, 
který  byl  přednesen  na  diecézním  katechetickém  setkání  dne  13.  11.  2010  v  Brně, 
<http://www.cestykatecheze.cz/Pismo-svate>.

2 Viz Příloha 1, e-mail ze dne 2.5. 2013
3 Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona. (včetně deuterokanonických knih). Český ekumenický 

překlad. Praha: Česká biblická společnost, 1985. Je možné použít i nové překlady,  Bible  Jeruzalémská 
nebo Bible pro 21. století, nicméně jsem v dostupných materiálech jejich použití nezaznamenala.

4 LEKCIONÁŘ I.-VI. díl,, Praha: Česká liturgická komise, 1979 nebo podle  Liturgického kalendáře,  
který je k nalezení pro aktualní týden např. v Katolickém týdeníku 

5 Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona. (včetně deuterokanonických knih). Český ekumenický 
překlad. Praha: Česká biblická společnost, 1985.

6 ZELINA,  Antonín,  JARTYM,  Pavel:  Český  studijní  překladu  Bible,  Praha:  Křesťanská  misijní 
společnost, s. r. o., 2000.
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mládeží, a to jak pro jednotlivce, tak pro skupiny s průřezem generacemi (např. v rámci 

nedělních škol, práce v rodinách).

V následujících dvou podkapitolách bude uveden stručný přehled materiálů pro 

různé účely práce s Biblí vydané katolickými a nekatolickými nakladatelstvími.

1.1. Bibliografie z katolického prostředí

            Bibliografii v prostředí katolickém jsem rozdělila do sedmi tematických okruhů:

1) církevní dokumenty
2) literatura k práci s Písmem v malých skupinách
3) textová  podpora  práce  s  Biblí  pro  děti  v  podobě  převyprávěných  biblických 

příběhů
4) okruh materiálů k výuce předmětu Náboženství
5) specifické metody práce s Biblí
6) okruh textů týkajících se nedělních promluv pro děti
7) další časopisy a metodické internetové podpory.

 1.1.1 Církevní dokumenty

Pro  katolické  křesťany  jsou  dalším  kromě  Bible  stěžejním  a motivačním 

východiskem pro práci s Písmem svatým Dokumenty 2. Vatikánského koncilu7. Jedná se 

zejména o konstituci  Dei Verbum (O Božím zjevení), ke které najdeme komentář např. 

v publikaci  Josefa Krejčího  Slovo Boží8. Mezi stěžejní patří  rovněž exhortace papeže 

Benedikta XVI.  Verbum Domini9 a Christefideles laici10 Jana Pavla II. Přínosným pro 

svou jasnou formulaci postupu a přístupu ke slovu Božímu je pak dopis Radost ze slova  

Božího11 biskupa diecéze Bozen-Brixen (Jižní  Tyrolsko)  Wilhelma Eggera,  který byl 

přeložen  do češtiny.  Tento  dopis  nabízí  velmi  cenné  rady,  jak  přistupovat  k  Písmu 

svatému,  nejen  pro  jednotlivce,  ale  i  pro  společenství.  Jako  poslední  bod  bych 

jmenovala svou formou malou, ale velmi obsáhlou a motivující práci Angela Scarana 

Světlem pro mé nohy je tvé slovo12, která stručným, leč jasným způsobem vybízí ke čtení 

Bible. Autor vychází maximálně vstříc čtenáři a „kus práce“ odvádí za něj i tím, že dává 

k dispozici plán, dle kterého je možné postupovat. 

7 Dokumenty II.. Vatikánského koncilu, Praha:  Zvon, České katolické nakladatelství, 1995.
8 KREJČÍ, Josef. Slovo Boží, Řím:  Křesťanská akademie, 1971.
9  BENEDIKT XVI.  Verbum Domini, Posynodální apoštolská exhortace O Božím slově v životě a  

poslání církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2011.  
10 JAN PAVEL II.  Christefidelis laici,  O povolání a poslání laiků v církvi  a ve světě,  Posynodní  

apoštolský list Jana Pavla II., Praha : Zvon, České katolické nakladatelství, 1990.
11 EGGER, Wilhelm. Radost ze slova Božího,  Bozen 15. srpna 1991 /Praha, září 1991/.
12 SCARANO, Angelo. Světlem pro mé nohy je tvé slovo, Paulínky 2006. 
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1.1.2 Práce s Písmem v malých skupinách

O  malých  skupinách  a společenstvích  hnutí  v  církvi  se  vyjadřuje  doc.  Aleš 

Opatrný  v monografiích  i  textech,  které  byly  zveřejněny  Pastoračním 

střediskem v Praze. Zde jmenuji publikaci Pastorace v postmoderní společnosti13 a dále 

pak kurz Malá společenství, jak začít a jak pokračovat14,  který tuto tematiku rozšiřuje. 

V neposlední  řadě  bych  ráda  upozornila  na Texty  Pastoračního  střediska  III15.

Dále bych zmínila P. Michel de Verteuile a jeho brožurku Svítilnou mým nohám je Tvé  

slovo16,  která  představuje  starobylou  metodu  čtení  Bible  s  názvem  lectio  divina,  

posvátné čtení.  Metoda je postavena na šesti principech, kdy nejde jen o pouhé čtení, 

ale o čtení na základě životní zkušenosti.

Pro charakteristiku malé skupiny z hlediska sociologického se lze opřít o titul 

autorů  Marca  Motoussé  a Gillese  Renouarda Přehled  sociologie17.  Pro  srovnání 

doporučuji Sociologické slovníky např. Jana Jandourka18 nebo Bohumila Geita19.

1.1.3. Podpora práce s Biblí pro děti

Dobrou podporou pro práci s Písmem s dětmi mohou být různá převyprávění 

biblických příběhů. Působivé a půvabné vyprávění moudrého mnicha a písaře v jedné 

osobě nalezneme v knize Thomase Mastrandrea Katedrála moudrého písaře – Biblické  

příběhy pro malé i větší děti  20.  Autor zde jako doprovodný prvek využívá vitrážové 

ztvárnění  biblického  příběhu  a  pojmy  (např.  z  židovského  prostředí)  srozumitelně 

vysvětluje  malému  čtenáři.  Dalším  dílkem  se  snahou  těm  nejmenším  přiblížit 

nejznámější příběhy Bible jak Starého tak i Nového zákona, je Bible pro batolata21, kde 

jsou obrázky doplněny stručnými texty. Předškolním dětem a jejich rodičům je určena 

13 OPATRNÝ,  Aleš.  Pastorace  v  postmoderní  společnosti,  Kostelní  Vydří:  Karmelitánské 
nakladatelství, 2001.  

14 OPATRNÝ,  Aleš.  Malý  kurz  pastorace  (05):  Prostory  pastorace  [online]  [cit.  2012-12-11]. 
Dostupné na www: < http://www.pastorace.cz/Jmenny-rejstrik/Opatrny.html>.

15 CD, Texty Pastoračního střediska, Arcibiskupství Pražské, 1991–2008. 
16 Svítilnou mým nohám je tvé slovo, Lectio Divina, Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském, 

Thákurova 3, 160 00 Praha 6, Praha 1998.
17 MOTOUSSÉ,  Marc.  GILLES,  Renouard.  Přehled  psychologie, Praha: Portál,  2005.  (Překlad 

Kateřina Dohnalová)
18 JANDOUREK, Jan . Sociologický slovník,  Portál,  Praha 2001.
19 GEIST, Bohumil. Sociologický slovník, Praha:  Victoria publishing, a.s., 1992. 
20 MASTRANDREA, Tomhaso. PEREGO, Giacomo. Katedrála moudrého písaře – Biblické příběhy  

pro malé i větší děti, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. 
21 HIRSCHMANNOVÁ,  Kris.  DAVIESOVÁ,  Kate.  Bible  pro  batolata,  Kostelní  Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2013.
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knížka  Moje malá Bible22 s oblíbenými příběhy Písma, která má za cíl umocnit chvíle 

společného čtení. 

Čtení  z  Bible  na  konci  dne  s  veršovanými  modlitbami  mají  vést  ke  ztišení  a jeho 

vyvrcholením v modlitbu.23 

1.1.4 Okruh materiálů k výuce předmětu Náboženství

      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. Za zmínku stojí práce s Biblí v metodikách 

Jiřího Plhoně  Slavíme tajemství  spásy24 se zaměřením na starší  děti  a středoškoláky. 

Publikace je příručkou pro práci katechetů. K pomůckám patří kromě pracovních listů, 

Katechizmus katolické církve25, Sbírka písní z Taize-Koinonia26. 

     Dalším  souborem jsou  tzv.  „ostravsko-opavské  metodiky“,  jejichž  součástí  je 

metodika a pracovní listy k jednotlivým lekcím určeny žákům prvního a druhého stupně 

základních  škol.  Patří  mezi  ně publikace  Jsem s tebou27,  Poznáváme Boží lásku28,  S 

tebou  na  cestě29,  Společně  vytváříme  Boží  království30,  Společně  objevujeme  víru31,  

Rosteme  ve  víře32,  Utvářet  život33. Za  upozornění  stojí  možnosti  práce  s  Biblí 

v konkrétních třídách,  které najdeme přehledně na webových stránkách Materiály  ke  

stažení – Bible34. 

22 JAKEŠOVÁ,  Bethan,  CORKEOVÁ,  Estele:  Moje  malá  Bible.  Kostelní  Vydří:  Karmelitánské 
nakladatelství, 2007. 

23 ČIPEROVÁ, Sophie: Bible na dobrou noc. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2012.
24 PLHOŇ, Jiří:  Slavíme tajemství spásy. Metodika k souboru katechezí pro žáky 2. stupně ZŠ a pro  

středoškolskou mládež.  Rosice:  Gloria 2006. 
25 Katechizmus Katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001.
26 Zpěvník Taize. Praha: Nakladatelství Rosa s. r.o., 2012.
27 MUROŇOVÁ, E. BARÁNKOVÁ, H. Jsem s tebou. Metodika k pracovním listům pro 1. třídu ZŠ. 

Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2003.
28 PLAČKOVÁ,  J.  MUROŇOVÁ,  E.  BARÁNKOVÁ,  H.  Poznáváme  Boží  lásku.  Metodika  k  

pracovním listům pro 2. třídu ZŠ, Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2003.
29 MUROŇOVÁ,  E.  S  tebou  na  cestě.  Metodika  k  pracovním  listům  pro  4.  třídu  ZŠ.   Brno: 

Kartuziánské nakladatelství, 2003.
30 MUROŇOVÁ, E. Společně vytváříme Boží království. Metodika k pracovním listům pro 5. třídu ZŠ.  

Kartuziánské nakladatelství, Brno 2003.
31 MUROŇOVÁ,  E.  Společně  objevujeme  víru.  Metodika  pro  6.  třídu  ZŠ. Brno:  Kartuziánské 

nakladatelství, 2004.
32 MUROŇOVÁ, E.  Rosteme ve víře. Metodika pro 7. třídu ZŠ. Brno: Kartuziánské nakladatelství, 

2006.
33 MUCHOVÁ, L., MUROŇOVÁ, E.  Utvářet život. Metodika pro 8. třídu ZŠ. Brno: Kartuziánské 

nakladatelství, 2009.
34 Materiály ke stažení  –  Bible, [online]  [cit.  2014-01-16]  www:  <  http://kpc.doo.cz/materialy-ke-

stazeni/podle-temat/bible/>. 
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K výukovému materiálu pro mládež patří také z francouzštiny převzaté dvoudílné dílo 

vypracované pro studenty středních škol  Odvaha k víře.35 

1.1.5 Specifické metody práce s Biblí

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

literatury, která se týká práce s biblickými postavičkami a má vazbu na České katolické 

biblické dílo, 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 postavičkami, ale některé přístupy se 

dají aplikovat nejen se zaměřením právě na postavičky:  Kreativní přístupy k Bibli36 a 

Tvořivá práce s biblickými postavičkami37. Dalším specifickým okruhem je literatura 

popisující metody práce s Písmem svatým způsobem práce pedagogiky Franze Ketta. 

Zahrnuje náměty pro práci ve skupinách předškolních dětí až po seniory. Je spojena se 

jmény dr. Tomáše C. Havla a E. Muroňové, Ph.D., kteří přeložili, upravili a pro české 

podmínky zpracovali zejména témata týkající se biblických textů vztahujících se ke 

slavení Vánoc, Velikonoc. Za všechny jmenujme například: Kříž života38 a také Naplnil 

se čas.39  Dalším z  míst setkání se Živým Slovem Boha je bibliodrama, jehož počátky 

sahají již před rok 1990. O typu bibliodramatické práce, který je systematicky rozvíjen v 

našem prostředí a našich podmínkách píše a s jejím jménem bývá Bibliodrama40 spojeno 

je Mireia Ryšková.

35 LACOURT, Jacques . Odvaha k víře 1 Proč dnes věřit, Odvaha k víře 2 Ježíš z Nazareta, Církevní 
schválení č.j. 1002/1992 z 23.3.1992 ThDr. Jaroslav Škarvada, Originál francouzského vydání „Au risque 
de croire“, Copyright českého vydání Praha:  Portál, 1992. 

36 HECHTOVÁ, Anneliese. Kreativní přístupy k Bibli. Dolany u Olomouce: České katolické biblické 
dílo, 2008.

37 HECHTOVÁ,  Anneliese.  Tvořivá  práce  s  biblickými  postavičkami. Brno:  Kartuziánské 
nakladatelství ve spolupráci s  Českým katolickým biblickým dílem, 2006.

38 MUROŇOVÁ, E., HAVEL, T. (ed.) Kříž života. Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2010. 
39 MUROŇOVÁ, E., HAVEL, T. (ed.) Naplnil se čas. Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2011.
40 RYŠKOVÁ,  Mireia.,  PELECHOVÁ,  Zuzana.,  BODLÁKOVÁ  O´BREIN,  Magdalena. 

Bibliodrama, Brno: Tribun EU, 2012.
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1.1.6 Okruh textů týkající se nedělních promluv pro děti

Další  skupinou  je  okruh  materiálů  práce  s  Biblí  zacílená  na  nedělní  homilie 

zvláště  pro bohoslužby s dětmi.  Patří  sem texty z  cyklu:  Postavy Starého zákona a  

postavy Nového zákona.41

Dále  existuje  mnoho  internetových  zdrojů,  kde  najdeme  více  nebo  méně 

systematicky  a  na  různé  teologické  i  metodické  úrovni  náměty  k  bohoslužbám pro 

děti. Za všechny jmenuji: Promluvy pro děti na nedělní mši42, Nedělní liturgie s dětmi43, 

Pracovní verze promluv pro děti k nedělním evangeliím.44

1.1.7 Časopisy a metodické internetové podpory

Užitečné pro praxi mohou být také internetové odkazy, které uvádím v příloze.45

1.2 Bibliografie z nekatolického prostředí

Bibliografie  z  řad  autorů  evangelického  prostředí  vychází  zejména  z  praxe 

nedělních  či  sobotních  škol  a je  nasměrována  především  na  děti  a mládež.  Jsou  to 

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 

k  zacílení  na  Boží  slovo,  přijetí  Ježíše  Krista  jako  osobního  Spasitele  a na  víru 

a proměnu života právě pod vlivem Písma. 

V nakladatelství Samuel tak vyšly nejen překlady (z angličtiny), ale i práce Ráchel 

Bícové a jejich  spolupracovníků,  které  jsou již  praxí  osvědčeny a autorkou 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. 

Bibliografie z nekatolického prostředí je pro přehlednost rozdělena do několika 

tematických podbodů. 

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

42 [online] [cit. 2014-01-16]. Dostupné na www: < http://www.pastorace.cz/Clanky/Promluvy-pro-
deti-na-nedelni-msi.html>.

43 [online] [cit. 2014-01-16]. Dostupné na www: < http://www.bihk.cz/pastorace/katecheticke-
centrum/nedelni-liturgie-s-detmi>.

44 [online] [cit. 2014-01-16]. Pod heslem EFFATHA dostupné na www: 
<http://kpc.doo.cz/zabezpecena-sekce/>.

45 Viz. Příloha 2
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a) Teoretické zdroje literatury

Ojedinělou teoretickou prací s přesahy do praxe je monografie: Úvod do biblické  

didaktiky46,  z níž  je  zřejmé,  že  autor  mnoho  let  pracoval  jako  učitel  evangelického 

náboženství.  Metoda  práce,  kterou  vytvořil,  se  nezabývá  dogmatickými  výklady 

biblických textu, nýbrž chce pomoci katechetům, učitelům náboženství a dětem texty 

Bible zpřístupnit tak, aby pochopily, že Bible popisuje životní situace a životní příběhy, 

které zažívají i ony samy.

b) Populárně-encyklopedické publikace 

Populárně-naučné  knihy  jsou  ideálním  způsobem,  jak  rozvíjet  dovednosti 

a znalosti  zábavnou  cestou  prostřednictvím  her,  zajímavostí  a interaktivních  úkolů47. 

Zejména  pro  děti  existuje  řada  materiálů  a návodů  k různým  tvořivým  manuálním 

činnostem. Encyklopedie48 se mohou týkat různých oblastií,  která Vaše ratolesti zajímá, 

nebo rozšířit  jejich všeobecný přehled,  jako například Encyklopedie pro žáčky. Mezi 

podpůrný encyklopedický okruh literatury patří např. ABCeda Bible, ABCeda Ježíšova 

života a ABCeda Křesťanství49 

Okruh předkládá výklad biblických příběhů a snaží se ho přiblížit co nejširšímu 

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

a výklad  doplňuje  unikátní  obrazový  materiál,  od  map  po  díla  starých  mistrů,  od 

historických artefaktů po dnešní fotografie biblických zemí. Kniha je určena pro čtenáře 

z nejrůznějších náboženských prostředí i  pro čtenáře,  kteří  z náboženského prostředí 

nepocházejí, pro ty, kteří již měli možnost se s Biblí seznámit, i pro ty, kteří o ní dosud 

vědí jen málo.

c) Metodická podpora pro děti

Jedná se zejména materiály vhodné pro besedy ve školách a pro výuku náboženství 

ve školách. Některé metodiky mohou posloužit jako základ pro katechetický program. 

Metodika  může  vycházet  například  sousledně  z  křesťanských  svátků  (Vánoce, 

Velikonoce a jiné svátky v roce vycházející z Písma) Jako příklad uvádím následující: 

Provázky,  Učebnice pro nejmenší školáky50,  Biblická práce pro děti  Bůh mě má rád  

46 BALDERMANN, Ingo. Úvod do biblické didaktiky.  Jihlava: Mlýn, 2004.
47 <http://www.albatrosmedia.cz/interaktivni-knihy.html>
48 <http://www.albatrosmedia.cz/encyklopedie.html>
49 ABCeda Bible, Mike Beaumot, Copyright textu 2006,  Edice Lion Audson, Praha: Česká Biblická 

společnost, 2007.
50 Z učebního cyklu Pouta milosti  (Grace – Link)  Vydala  Generální  konference církve adventistů 

sedmého dne, Odd. Dětské sobotní školy, České vydavatelství Advent – Orion s.r.o., Praha 2007 1. – 6. 
díl  V. PK 365 Podivuhodná kniha, Dětská misie, 2011, Jičínská 549, Příbor, centrum@detskamisie.cz
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a Ježíš je můj Pán (doplněno CD)51 Biblická práce pro děti,  Pán Ježíš a jeho církev  

(doplněno CD)52. Příběhy Starého zákona, 53Pas mé beránky,54  Jak studovat svou Bibli,55 

Jak  vyprávět  příběhy,56 Jak  přivádět  děti  ke  Kristu,57 Každé  dítě  potřebuje  slyšet  

evangelium,58  a mnohé další publikace.

 

2. Inspirace pro práci s Písmem v církevních dokumentech

       Je všeobecně známo, že 2. vatikánský koncil přinesl řadu překvapivých závěrů ve 

svých dokumentech, které se týkají jak oblasti věroučné tak i pastorační. Protože práce s 

Biblí se týká obou těchto oblastí života z víry, je nanejvýš potřebné se opírat právě o 

slova autority církve, kterým bezesporu koncil a jim vydané dokumenty jsou.     

      Celý církevní život je ovlivněn jednak chápáním, ale i výkladem Písma spojeným s 

osvětlováním  pravd  katolické  nauky.  Písmo  svaté  je  pro  církev  Duchem  svatým 

vnuknutá Boží řeč písemně zaznamenaná a spolu s tradicí jako z téhož pramene je obojí 

sdíleno.  Církev putující po této zemi má v Písmu svatém a posvátné Tradici možnost 

nazírat  Boha až do doby,  kdy to bude možné patřit  na něj  tváří  v  tvář59. Garantem 

pravdivého a správného výkladu Písma je v církvi ustanovené Magisterium60, které své 

závěry prohlašuje prostřednictvím oficiálních dokumentů. 

V  přímém  vztahu  k  tématu  této  práce  stojí  posynodní  apoštolská  exhortace 

Benedikta XVI.  Verbum Domini (Boží Slovo v životě a poslání církve) jež vychází z 

věroučné konstituce  2.  vatikánského koncilu  Dei Verbum (o  Božím zjevení) a dopis 

biskupa  Eggera  Radost  ze  slova  Božího,  který  je  v  současnosti  brán  jako  vhodná 

51 BÍCOVÁ, Ráchel 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.

52 BÍCOVÁ, Ráchel. Biblická práce pro děti, Pán Ježíš a jeho církev (doplněno CD). Učební plán pro  
vyučování dětí od 6 do12 let. Praha:  Samuel, 2006.

53  MAŠTÁLKOVÁ, J. Příběhy Starého zákona, Biblická práce pro děti. Učební plán pro vyučování  
dětí od 6 do12 let. První vydání  Praha: Samuel, 2009.

54 JENKINS,  Lorna.  Pas  mé  beránky,  Příručka  pro  mezigenerační  domácí  skupinky,  Copyright 
Apoštolská církev, sbor Kolín, Kolín 2005.

55ARTHUROVÁ, Kay., ARNDTOVÁ, Janna. Jak studovat svou Bibli, Praha: Nakladatelství KMS, 1. 

vydání, 2007.

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

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

58 JUNGOVÁ, Manuela.  Každé dítě potřebuje slyšet evangelium (doplněno CD), Praha: 
www.timdvadva.cz, 2010.

59 Srov. DV, čl. 7.
60 Srov. DV čl. 8.
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inspirace v několika zemích Evropy. Následují studie těchto tří významných dokumentů 

pro základní orientaci v problematice.

2.1 Studie Dei Verbum

„Konstituce Slovo Boží osvětluje, co je základním prvkem církve – Boží zjevení 

– které  sněm a s ním celá  církev slyší,  uchovává,  hlásá a z něho žije.  Neboť hlavní 

motiv sněmu a celého života církve je téma poslušnosti  slovu Božímu.“61  Podstatou 

celého,  svým  významem  tak  zásadního  dokumentu,  je  to,  že  Slovo  Boží  není  jen 

nějakým  učením,  ale  bytostným  vtěleným  Synem  Božím.62 Co  pak  je  předmětem 

zjevení? „Bůh zjevil sám sebe a tajemství své vůle.“63 

 Bůh  ve  své  lásce  promlouvá  slovy  Písma  k  člověku,  skrze  Písmo  s  ním  stále 

rozmlouvá, rozpráví. Slova Písma jsou slova, kterými „Bůh promlouvá dnes.“64   Právě 

Písmo nás seznamuje s Boží spásou, s tím, kdo je Slovo Boží vtělené v osobě Ježíše 

Krista. V Ježíši bylo nejen dosaženo spásy, nýbrž i dovršeno a dokonáno zjevení.

Láska Boha k člověku se projevila  konkrétním způsobem. Bůh svým slovem 

ujišťuje člověka, že není sám, že člověk je jím samým doprovázen a je zván ke svému 

společenství, ke společenství s Kristem Ježíšem. Je třeba přijmout skutečnost, že Bůh 

spasil lidstvo, ale chce i osobní spásu každého člověka.  Proto je člověk zván k četbě 

Písma, ta má být „osobním stykem s Bohem“ a ten touží dát člověku podíl na své lásce, 

kterou mu ukazuje i projevuje.65 

 Když se pak při četbě Písma „poddáme úsudku učitelského úřadu církve“, můžeme 

si být jisti, že jsme na správné cestě, vždyť čteme-li Písmo jako členové církve, máme 

tím větší jistotu pravdy a zároveň nám přinese ve světle Ducha svatého poznání i užitek. 

O spojení s Kristem i s církví je třeba o to více dbát při soukromé četbě s vědomím, že 

„větší váhu má čtení, poslouchání, vykládání, diskuse ve shromáždění věřících, hlavně 

ve shromáždění liturgickém.“66 

 Kristova slova „Kde jsou dva nebo tři shromáždění v mém jménu, tam jsem mezi 

nimi“(Mt  18,20)  jsou  výzvou,  motivací  i  pozváním  právě  k  četbě  Písma,  jak  jsme 

61 KREJČÍ, Josef. Slovo Boží, s. 25.
62 Srov. KREJČÍ, Josef. Slovo Boží, s. 26.
63 KREJČÍ, Josef. Slovo Boží, s. 30.
64 KREJČÍ, Josef. Slovo Boží, s. 32.
65 KREJČÍ, Josef. Slovo Boží, s. 40.
66 KREJČÍ, Josef. Slovo Boží, s. 54.
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nabádání uprostřed církve i skrze její dokumenty 2. vatikánského koncilu Dei Verbum 

(o Božím zjevení).67 

2.1.1 Inspirace pro práci s Biblí v Dei Verbum

Církev ctí  Písmo a tradici,  obojí  ji  svěřené,  jako „jediný posvátný poklad“.68 

Tento  poklad  má  stálou  snahu  uchovávat  v  jednotě  pastýřů  a jim  svěřeného  lidu, 

uskutečňovat jej a také vyznávat předané pravdy víry. Vykládání Božího slova má sice z 

pověření Ježíše Krista „živý učitelský úřad církve“, ale rozhodně nad Božím slovem 

nestojí.  Je  úkolem církve  slyšet,  střežit,  učit,  předávat,  vykládat  a čerpat  za  pomoci 

Ducha svatého z tohoto pokladu, který ji jako zjevení byl Bohem svěřen a také proto má 

pak z něj předkládat vše, co přispívá ke spáse duší.69

Zde je důvod, proč s Písmem pracovat, brát jej do rukou ať už k osobní či společné 

četbě. Stále je však třeba mít na paměti ony skutečnosti jak vyplývá z výše uvedeného. 

Není možné,  aby Písmo podléhalo soukromému výkladu a proto je třeba se i  nadále 

držet učení církve a v plném rozsahu je akceptovat v přístupu k Písmu svatému. Toto 

stanovisko osvětluje Dei Verbum ve své 3. kapitole.

Z vnuknutí Ducha Božího najdeme v Písmu zapsáno vše, co Bůh chtěl lidstvu 

sám o sobě dát  vědět a poznat.  Právě proto “svatá matka církev“ všechny knihy jak 

Starého tak i Nového zákona předkládá v duchu apoštolské víry a má je jako takové za 

posvátné. Slova knih zapsali Bohem vyvolení lidé svým jazykem, ale byli použiti, aby 

napsali jen a pouze to, co Bůh sám chtěl. Vzhledem k tomu, že vše, co bylo svatopisci 

zapsáno, zapsali vedeni Duchem svatým, je třeba vnímat slova knih Písma svatého jako 

slova, jež “učí spolehlivě, věrně a bez omylu pravdu“, která byla zaznamenaná pro naši 

záchranu.70. Proto také je třeba mít na paměti, že: „Písmo jako Bohem inspirované je 

určeno: „k poučování, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby byl 

Boží člověk důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo“ (2 Tim 3,16-17 řec.).

A jak vykládat Písmo? Vzhledem k tomu, že Písmo svaté bylo zapsáno lidmi, za 

určitých  okolností,  v  daném  prostředí,  je  potřebné  k  jeho  slovům  přistupovat  s 

pozorností  a moudrostí  rozkrývat,  co chtěl  Bůh skrze lidské slovo sdělit.  Důležité  je 

proto vnímat  různost přítomných literárních druhů, ať už máme na mysli  historické, 

prorocké nebo básnické, protože každý má své specifikum vyjadřování. Má-li se však 

67 KREJČÍ, Josef. Slovo Boží, s. 54-56.
68 Srov. DV čl. 21.
69 Srov. DV čl. 10.
70 DV, čl. 11.
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Písmo svaté i dnes číst a vykládat v tomtéž Duchu a taktéž i chápat správnost daného 

smyslu,  je nutné „pečlivě přihlížet  k obsahu a jednotě celého Písma“71,  což znamená 

respektování  živé  tradice  i  analogii  víry  církve.  Přísluší  církvi,  aby posoudila  práci 

exegetů, kteří mají přispívat k co nejlepšímu chápání i výkladům pravého smyslu Písma 

a tak na základě jejich vědeckého bádání může dozrávat i její posouzení. Církev tím pak 

plní  jí  daný příkaz  vykonávat  službu uchovávání  a výkladu slov  samotného  Boha v 

Písmu zjevených.

Jak se pak Bůh projevuje? „Bůh se projevuje lidským způsobem“72.   Bůh se 

natolik přiblížil člověku, že se jím sám stal ve svém Synu. Ježíš, Syn Boha, vzal na sebe 

naši přirozenost a tak se stal jedním z nás. 

“Boží  slova  totiž,  vyjádřená  lidskými  jazyky,  se  připodobnila  lidské  mluvě,  jako se 

kdysi  Slovo  věčného  Otce  stalo  Místo  Písma  svatého  v  životě  církve  má 

neodmyslitelnou váhu a jako samo tělo Páně má jej také v úctě. V posvátné liturgii pak 

nabízí stůl Božího slova, tak i chléb života, Kristovo tělo. Slovo Boží, jak už bylo i výše 

zmíněno, je spolu s posvátnou tradicí  v církvi považováno za „nejvyšší  pravidlo své 

víry“ a v něm také zaznívá hlas Ducha svatého.73  Proto se mají jak kázání, tak zbožnost 

živit  a řídit  právě  jim.  Toto  slovo  samotného  Boha  má  sílu  a moc  být  „oporou 

a životem“ všemu lidu Božímu tatktéž, jako i „posilou víry, pokrmem duše“ a „trvalým 

pramenem“74 pro jeho duchovní život. A slovo života, slovo Boží zaznamenané v Písmu 

má i dnes svou platnost, když v něm zaznívá: „Slovo Boží je plné života a síly“ (Žid 

4,12)  stejně jako má také  moc „vzdělávat  a zjednat  dědictví  (v samotném církevním 

společenství) všech posvěcených“75.

Také pro samotnou teologii je důležitost Písma neodmyslitelná. V inspirovaném 

slovu  Božím nachází  tento  obor  posilu,  když  zkoumá  pravdy  Kristových  tajemství. 

Proto je studium Písma jedním z nejdůležitějších pramenů pro teologii, v něm má totiž 

nacházet „zdravou výživu a svatou svěžest“76 služba Božímu slovu ve všech formách 

mezi nimiž zaujímá význačné místo kázání, katecheze, výuka i liturgická homilie. 

Je pak zcela pochopitelné, že jsou všichni služebníci slova vyzýváni k „trvalému 

styku s Písmem“77 a to nejen četbou, ale i studiem. Církev dává jasně zaznít  tomuto 

požadavku  slovy  Dei  Verbum,  když  slovy sv.  Augustina  napomíná  a vybízí,  aby se 
71 Srov. DV, čl. 12.
72 DV, čl. 13.
73 DV, čl. 21.
74  DV čl. 21.
75 Tamtéž (Sk 20,32; srov. 1Sol 2,13).
76 DV, čl. 24.
77 DV, čl. 25.
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nestalo, že takový hlasatel bude „jenom navenek povrchním kazatelem Božího slova, 

kterému uvnitř  nenaslouchá.“78 Vždyť právě on má svěřenému lidu Božímu sdělovat 

v posvátné liturgii  nedocenitelné bohatství právě Božího slova. Tatáž výzva platí  pro 

věřící kteréhokoliv ze stavů v církvi, tedy pro všechny věřící.  Jde přece o „nesmírně 

cenné poznání Ježíše Krista“ (Flp 3,8).

Téměř v závěru  Dei Verbum79 pak je možné opětovně nacházet doporučení jak 

přistupovat k textům Písma, které je plné “božských výroků“ v liturgii. Na prvním místě 

je doporučena nejen zbožná četba Písma provázená modlitbou, aby se stala rozhovorem 

člověka s Bohem. Rovněž vhodné je zaměřit se na vzdělávání a využití prostředků, které 

napomáhají onomu setkání se ve vzájemném oslovování a naslouchání díky projevované 

péči pastýřů církve. Právě oni mají přiměřenou formou poučování, jak používat Písmo 

svaté, především knihy Nového zákona, jeho evangelia, přispět k zajištění vysvětlování, 

aby  lid  jim  svěřený  nejen  bral  Písmo  do  rukou,  nýbrž  měl  z  jeho  četby  i  užitek 

a projevila se i plodnost práce s Písmem - proniknutí jeho duchem.80 

Nemělo by být jen zbožným přáním, ale je posláním realizovat čtení a studium 

posvátných knih a k němu přispívat, „aby se mohlo slovo Páně šířit, aby bylo přijímáno 

s úctou“81
 a tak stále více naplňovat lidské srdce. 82

2.2 Studie Verbum Domini

Konstatování  církevních  dokumentů  je  odpovědí  na  možnou  otázku,  zda  číst 

Písmo svaté, ale i inspirací, jak a kde je číst a dále pak i povzbuzením k modlitbě slovy 

Písma ve spojení se čtením slova Božího a to vždy ve společenství církve.

Exhortací  Verbum Domini jsou všichni věřící samotným papežem Benediktem 

nabádáni k osobní, ale i společné modlitbě nad Písmem svatým, které je slovem živého 

Boha. Papež Benedikt vyjadřuje také přání, aby přínosem synodu i jeho exhortace bylo 

ovlivnění osobních vztahů ke svatým Písmům, jejich výkladu v liturgii,  katechezi, ve 

vědeckém bádání, aby totiž Bible nezůstala slovem minulosti, ale naopak byla slovem 

živým a aktuálním.  Za  vodítko  volí  Prolog  Janova  evangelia,  který  pokládá  za  text 

podávající  souhrn  celé  křesťanské  víry.  (Jan  1,  1-  18)  Bůh  je  i  dnes  mezi  námi  – 

milujme jej.83 

78 Sv. Augustin, Serm 179, 1:PL 38, 966. In DV čl. 25.
79 DV v čl. 25.
80 Srov. DV, čl. 25.
81 Viz 2 Sol 3,1.
82 DV, čl. 26.
83 Srov. Verbum Domini, s. 14.
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 XII. řádné generální shromáždění biskupského synodu konstatuje jasně, že je 

církev založena na Božím slovu a z něj se nejen rodí, nýbrž i žije, a proto se přistoupilo 

k tomuto tématu: „které je v jistém smyslu samým srdcem křesťanského života“.84 

Vzhledem k tomu, že není v podstatě lepší cesty jak Krista poznat, než že se s 

Božím slovem v Písmu svatém člověk setká, je jednou z možností forma setkávání se, 

a to v malé skupině s cílem Písmo svaté číst způsoby, které nám doporučují duchovní 

autoři  (otcové),  aby  o  nás  neplatilo  jeronýmovské:  „Neznalost  Písem,  je  neznalostí 

Krista.“85 Boží lid totiž v průběhu dějin nacházel právě v Písmu sílu a spolu s církevním 

společenstvím dodnes z něj roste, když slovům Písma naslouchá, slaví ho a zabývá se 

studiem Božího slova.86 

Ve  výše  uvedeném textu  z  Verbum  Domini87
 je  možné  spatřovat  inspiraci  pro  tuto 

bakalářskou práci.  Verbum Domini zmiňuje termín společenství. Svůj osobní vztah k 

Bohu můžeme prohloubit právě skrze Boží slovo a pouze uvnitř onoho „my“ církve, 

která  nám jej  předkládá.88 „Proto  je  třeba  přistupovat  k  posvátnému  textu  vždy  ve 

společenství církve“.89

Verbum Domini zmiňuje způsoby přístupů k Božímu slovu, a to nasloucháním, 

slavením a studiem. Text posynodní exhortace koresponduje s koncilním dokumentem 

Dei Verbum, který ve svých článcích 24 – 26 nejen zdůrazňuje důležitost Písma svatého, 

ale  také jasně říká jak k Písmu přistupovat.  Jak je číst  pro duchovní užitek,  proč je 

studovat,  jaké  má  Písmo  místo  v  posvátné  liturgii,  stejně  jako  proč  je  provázet 

modlitbou, aby se pak stala rozhovorem s Bohem. Není jistě náhodou, že  Dei Verbum 

upozorňuje  na  nutnost  práce  s  doprovodným aparátem  vysvětlivek  a poznámek  pro 

bezpečný  a užitek  přinášející  kontakt  s  Biblí  a stejně  tak  nabádá k úctě  vůči  Písmu 

samému.90

Slovům Písma však nejsme sami schopni autenticky porozumět bez účinného 

působení „Ducha pravdy“ (Jan 14, 16).91 Tentýž Duch svatý, který inspiroval svatopisce, 

činí  každého  z  nás  schopným Božímu  slovu  naslouchat  a  také  mu  odpovídat.  Bůh 

vybavuje ty, kteří přicházejí do jeho blízkosti svou milostí a silou, aby nezbloudili, za 

84 Verbum Domini, čl. 3.
85 Verbum Domini, čl. 30.
86 Verbum Domini, čl. 3.
87 Tamtéž.
88 Srovnej Verbum Domini, čl. 4.
89 Verbum Domini, čl. 86.
90 DV, čl. 24 – 26.
91Verbum Domini, čl.16.
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předpokladu respektu nejen jeho přání, ale i autorit církve. „Je to živá Tradice církve, 

která umožňuje náležitě rozumět Písmu svatému jako Božímu slovu“.92 

Důležitou  je  tato  snaha  ve  vztahu  k  růstu  v  oblasti  duchovního  života.  Jak  papež 

Benedikt  poznamenává,  Boží  slovo  je  adresováno  každému  člověku  a  každý  je 

uschopněn mu nejen naslouchat, ale i odpovídat.93   Bůh je také jediný, kdo může na 

otázky člověka dnešní doby odpovědět,  a tak také naplnit  lidské srdce štěstím. Jak s 

Pánem  rozmlouvat  nás  mohou  učit  např.  slova  Žalmů.94 Aby  byl  člověk  schopen 

přijmout  poselství  Božího  slova,  je  třeba  „otevřít  mysl  a srdce  činnosti  Ducha 

svatého“.95   Rovněž však musí mít „živý vztah k tomu o čem mluví“96  Tuto velikou 

pravdu a skutečnost  je možné naplnit  v síle Boha samotného „Duch svatý vás naučí 

všemu“ (Jan 14, 26), která platí pro dnešního člověka stejně jako pro apoštoly, kterým 

tato slova Ježíš adresoval. 

Aby slovo Boží naplnilo lidská srdce a přineslo jim co největší užitek, je jistě 

vhodné využít rad a pomoci, které nabízejí autoři zabývající se prací s Písmem a jež 

publikují.

2.3 Studie dopisu biskupa Wilhelma Eggera

Motivačním  a  ke  konkrétním  krokům  při  setkání  se  Slovem  božím  v  Bibli 

vedoucím  lze  považovat  dopis  biskupa  Eggera.  Vycházejíc  ze  zkušeností,  nabízí 

odpovědi na otázky dnešní lidské společnosti, o nichž se dnes hovoří ve všech oblastech 

života společnosti, jež se dotýká i jedince. Poukazuje na hledání cesty u Boha v jeho 

slovu, kterým se Bůh obrací i k člověku dnešních dnů právě skrze Písmo svaté. Dopis 

adresuje věřícím v Čechách a na Moravě a vyslovuje přání, aby nám jeho malé dílko 

bylo pomocí v růstu v lásce ke slovu Božímu.97Odvolává se přitom často na dokument 

2. vatikánského koncilu Dei Verbum a na samotná slova Písma a vystihuje, čím je Písmo 

pro celou církev, jejíž jsou oslovení věřící součástí. 

Dále nabádá ke „katolickému čtení“ Písma svatého, které je charakteristické tím, 

že Písmo svaté je čteno především při bohoslužbě, vloženo do slavnosti Eucharistie, je 

provázeno modlitbou a čtenář řídí své porozumění porozuměním církve. Autor uvádí 

čtyři způsoby, jak se blíže seznámit s Písmem svatým: účastí na bohoslužbě, jeho osobní 

92Verbum Domini, čl. 17.
93 Srovnej Verbum Domini, čl. 22.
94Verbum Domini, čl. 24.
95Verbum Domini, čl. 25.
96 Papežská biblická komise, Výklad Bible v církvi, II, 2; EV13, 2988 /op. cit. s. 65/.
97Srov. EGGER, Wilhelm. Radost ze slova Božího, s. 7.
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četbou, biblickou rozmluvou a jeho studiem.98 Za vzor naslouchání a za přímluvkyni je 

zde připomínána Matka Božího vtěleného slova P. Maria jako ta, která „to vše v mysli  

uchovávala a rozvažovala o tom“ (Lk 2,19).

Biskup  Egger  nastiňuje  možné  aktivity  přímo  ve  farnostech  a  to  v  rámci 

celoročního programu. Tyto aktivity by podle něj měly přispět i v katolickém prostředí 

nejen k lepšímu seznámení s Písmem svatým, ale také by měly nastínit „jak může být 

radostí slova Božího dosaženo konkrétními kroky.“99 

Těmito konkrétními návrhy jsou uspořádání nedělní bohoslužby ve farnosti.  Za 

užitečné pak dále považuje biblické kroužky ve farnostech, ale i rozjímání vhodných 

textů Písma souvisejících konkrétně s jednáním farní rady i jiných katolických sdružení 

či skupin. Variantou, kdy se celé společenství farnosti může s velkým užitkem setkat se 

slovem Božím,  má  být  nejen  bohoslužba  slova  i  v  rámci  biblické  neděle, ale  také 

společná účast a podíl na modlitbě církve, kdy se společenství nejen modlí slovy žalmů, 

ale také naslouchá slovům Písma. 

V úplném závěru se Egger dále obrací také k rodinám, protože „rodina je i pro 

víru prvním místem života a výuky“. Tak se učí děti (a také dospělí) „řeči víry“.100  Zde 

opakuje  slovy  erfurtského  biskupa  Joachima  Wankeho  z  postního  pastýřského  listu 

a jimi navrhuje k novému utváření nedělí. Biskup Egger neopomíná ani mládež a jí patří 

téměř  závěrečná  slova  jeho  dopisu,  kdy  povzbuzuje  a doporučuje  texty  Písma  jako 

orientační  pro  nasměrování  v  životě.  Považuje  je  jistě  oprávněně  za  motivační 

a napomáhající.

Když  se  Egger  obrací  k  bratřím ve  službě  kněžím,  připomíná  jim,  čím jsou 

pověřeni. Bratří mají „mít podíl na učitelském, kněžském a pastýřském úřadě našeho 

Pána Ježíše  Krista“.101  Stejně  tak  oslovuje řeholníky slovy dekretu  2.  vatikánského 

koncilu Perfectae caritatis102. Učitelům náboženství pak rovněž připomíná, co je jejich 

posláním vůči jejich žákům, totiž připravit je na život zprostředkováním poznání Písma 

svatého  v  obsahových  i  naukových  perspektivách.  V závěru  Egger  všechny  zve  k 

ochotnému naslouchání a otevřenosti vůči Bohu a jeho slovu, protože jím „Bůh zakládá 

mezi lidmi společenství“. 103 

98 EGGER, Wilhelm. Radost ze slova Božího, s. 24 – 33.
99 EGGER, Wilhelm. Radost ze slova Božího, s. 34.
100 EGGER, Wilhelm. Radost ze slova Božího, s. 3.
101 EGGER, Wilhelm. Radost ze slova Božího, s. 38. 
102 Dokumenty II. Vatikánského koncilu, Perfectae caritatis, o přizpůsobené obnově řeholního života, 

Praha: Zvon, České katolické nakladatelství, 1995.
103 EGGER, Wilhelm. Radost ze slova Božího, s. 39.
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 3. Charakteristika skupiny

Termín skupina  byl převzat s farncouzštiny(groupe) a je dnes jako označení hojně 

používán  v  různých  oblastech  života.  V  oblasti  sociologie  a  psychologie  začal  být 

užíván pro dřívější označení termínem společnost a stal se tak  mnohoznačným.104

Proto  se  chci  v  této  kapitole  dopracovat  k  jasné  charakteristice  skupiny  ze 

sociologického hlediska, zvláště pak k vymezení, charakteristice  malé skupiny,  jejího 

místa v církvi.

3.1 Malá skupina z pohledu sociologie

„Pro sociologii je koncept malé skupiny sice klíčový, ale ne všichni sociologové 

jej  vnímají  stejným  způsobem.“105  Jandourek, Motoussé  a  Renouard  ve  svých 

slovnících  nezmiňují  numerické  vymezení  malé  skupiny  a charakteristiku  stavějí  na 

společných  znacích.  Teprve  u  Geista  je  možné  nalézt  numerické  vymezení  a to  z 

pohledu různých autorů.106 

Za klasické bývá považováno vymezení  M. E. Shawa. „Skupina je definována 

jako dvě nebo více osob, které vzájemně interaktují takovým způsobem, že každá osoba 

ovlivňuje a je ovlivňována další osobou.“107 

Geist ve svém rozsáhlém pojednání o skupinách uvádí, že v současnosti je velmi 

požívaným termínem nejen v sociologii právě slovo „skupina“. (Před jeho zavedením se 

však užívalo termínu „společnost.“) Vymezení skupiny je velmi rozdílné a časté bývá 

označení  použito  pro  malou  skupinu,  neformální  skupinu,  tzv.  primární  skupinu.108 

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

celek drží pohromadě.

Geist například tvrdí, že jak malou, tak velkou skupinu nelze v obecné rovině 

jednoznačně  kvantitativně  vymezit.  Proto  se  skupina  vymezuje  často  jinými  než 

kvantitativními  znaky.  GEIST, Bohumil. Sociologický  slovník,  s.  402. Malé skupiny 

104

 GEIST, Bohumil. Sociologický slovník, Victoria publishing, a.s., Praha  1992, s. 379.
105 MOTOUSSÉ, Marc a RENOUARD, Gilles. Přehled sociologie, s. 18. 
106 GEIST, Bohumil. Sociologický slovník, Victoria publishing, a.s., Praha  1992, s.389 – 392.
107 GEIST, Bohumil. Sociologický slovník, s. 38.
108 GEIST, Bohumil. Sociologický slovník,  zde Geist  zmiňuje H. Ch. Cooleyho,  který za prototyp 

takovéto skupiny považuje rodinu.  s. 379 a 395.
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jsou také považovány za skupiny, které nejsou izolovanými sociálními útvary, ale jsou 

vždy součástí vyššího sociálního referenčního systému. GEIST, Bohumil. Sociologický  

slovník, s. 39. Pro  malou  skupinu  bývá  rovněž  používáno  označení  „neformální“, 

„primární“ nebo „intimní“.109  termínem malá skupina je zde definován: „agregát lidí od 

dvou do nespecifikovaného, ale nepříliš velkého počtu, kteří se vzájemně sdružují ve 

vztazích tváří v tvář po rozsáhlejší časové období, kteří se v určitém ohledu odlišují od 

ostatních  kolem sebe,  jsou  si  vzájemně  vědomi  svého  členství  ve  skupině  a jejichž 

osobní vztahy jsou chápány jako cíl sám o sobě.“110

Jako horní hranice počtu členů jsou pak zde z pohledu různých autorů uváděna 

čísla kolem 15-20 členů111, uvedena jsou  čísla pro diskusní skupinu 30-40 členů112 či 

vyjádření, že malá skupina by neměla přesahovat zpravidla počet 20 členů. Na základě 

empirických šetření je uvedeno podle J. Jamese113,  že výkonná skupina by měla mít 

optimální počet členů 5-7, ale podle Makarenka je ideálních 7 až 15 členů.114

Ve spojitosti  s  faktory intimity,  bytí  tváří  v  tvář  a  předpokladem kooperace, 

které  jsou  typické  pro  malou  skupinu,  je  takovýmito  znaky  se  vykazující  skupina 

terminována jako skupina „primární“. Jí se pak přiřazuje především: „základní význam 

v oblasti formování sociální povahy a ideálů jedince.“115 Za takovouto primární skupinu 

je označována rodina.116

Pohled na primární skupinu zahrnuje vědomí, že členové se navzájem ovlivňují, 

zaujímají  podobné  postoje  spolu  s  hodnotovými  představami  i  normami.  Takováto 

skupina pak má vliv (podle Ch. H. Cooleyho) na socializaci a rozvoj individua.117 

V  Přehledu sociologie níže uvedených autorů je malá skupina definována na 

základě  dvou  kritérií  a to  jako „...skupina  sdružující  omezený  počet  jedinců,  kteří 

vstupují  do vzájemných interakcí  a uvědomují  si,  že  jako skupina tvoří  jeden celek. 

Předpokladem pro její existenci pak je, že její členové sdílí pocit sounáležitosti, který je 

respektován  i  těmi,  kteří  do  ní  nepatří.  V  malých  skupinách  jsou  vztahy  vysoce 

personalizované a vždy v sobě zahrnují afektivní složku.“118 

109 Podle BERELSONA, B.- STEINERA, G.A., 1967.
110 GEIST, Bohumil. Sociologický slovník, s. 389.
111 GEIST, Bohumil. Sociologický slovník, s. 390.
112 Tamtéž s. 390.
113 JAMES, J. Ogburn-Nimkoff, 1964.
114 GEIST, Bohumil. Sociologický slovník, s. 391.
115 GEIST, Bohumil. Sociologický slovník, s. 395.
116 GEIST, Bohumil. Sociologický slovník, s. 396.
117 GEIST, Bohumil. Sociologický slovník, s. 396.
118 MOTOUSSĚ, Marc a RENOUARD, Gilles. Přehled sociologie, s. 186.
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Také  Přehled  sociologie zmiňuje  rodinu  a  vedle  ní  skupinu  přátel  nebo 

společenství sousedů. Vzhledem k výše 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.119 

Téměř shodné vyjádření můžeme nalézt v Jandourkově  Sociologickém slovníku, 

který  definuje  tuto  skupinu  jako  „primární“  a charakterizuje  ji  jako  „skupinu,  jejíž 

členové  jsou  vůči  sobě  v  častých,  relativně  intimních,  přímých  a převážně  emočně 

určených osobních vztazích  (rodina,  přátelství,  sousedství).120  Pod heslem „sociální 

skupina“  zde  nalezneme  určení  množství  jedinců  od  dvou  výše  a to  až  k  velkým 

celkům. Vztahy jsou nejen pravidelné, ale i trvalejšího rázu. Podobně jako u Geista je 

zde  zmiňována  znak  sociální  skupiny  „my“,  „skupinové vědomí,  které  příslušníky 

odlišuje od nečlenů“121. Mezi dodatečné znaky je uváděn např. i společný cíl skupiny, 

normy,  vytvoření  skupinových  struktur  a  rolí.  “Sociální  skupina  může  označovat  i 

určitou  kategorii jedinců  (studenti,  katolíci),  u  kterých  se  očekává,  že  za  určitých 

okolností  budou  reagovat  podobně.“122 Jandourek  také  zmiňuje  pomocnou  skupinu, 

která  doplňuje  v  některých  funkcích  instituce  a  rodinné,  příbuzenské  a sousedské 

vztahy.

Velký sociologický slovník za optimální malou skupinu považuje počet sedmi až deseti 

členů.  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,  protože  se  všichni  znají  a  nevládne  zde 

anonymita. Členové uznávají stejné normy a mají v rámci této skupiny společné cíle. 

Slovník rozlišuje skupinu primární a sekundární.  Primární  má malý počet členů, její 

vztahy jsou velmi intimní a trvalé. Členové k sobě stojí tváří v tvář. V ní jsou formováni 

a  ovlivňování,  zde jsou pokládány základy jak v oblasti  sociální,  tak i  kulturní.  Za 

základní primární skupinu je považována rodina. Sekundární skupina je rovněž malou 

skupinou,  ale  s  horní  hranicí  vyšší  než  optimum  malé  skupiny.  Její  vztahy  nejsou 

“emočně určeny“, není zde intimita vazeb, ale jsou zaměřeny na určitý cíl.123

119 Srov. Přehled sociologie,  s.186.
120 JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník, s. 217.
121 JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník, s. 217.
122 Tamtéž.
123 JANDOUREK, Jan.  Sociologický slovník, s. 217.  Srov. kol., Velký sociologický slovník, Praha 

1996, sv.II. S.991-994.
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3.2 Malé skupiny v církvi

   Církev má prostřednictvím svých představitelů ve farnostech „podporovat základní 

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

uskutečňovat je ve službě lásky.“124 Tím je podtržena důležitost malých skupin v církvi. 

Malá skupina v církevním pojetí se nebude v podstatě významně lišit od jiných. Bude 

tvořena jedinci,  kteří  se navzájem znají,  mají  společné cíle,  sdílejí  společné normy, 

respektují struktury a role ve skupině, mají skupinové povědomí („my“), ideálně ji tvoří 

sedm až maximálně patnáct osob. Nejzákladnější primární malou skupinou je rodina a 

má své místo nejen ve společnosti  jako takové, ale také ve farnosti.  Intimní vztahy 

panující v rodině není možné nárokovat ve skupině zaměřené na určitý společný cíl, 

tedy ve skupině sekundární. Jako velmi závažnou lze považovat situaci, kdy má malá 

skupina sekundární  nahradit  malou skupinu primární,  tedy rodinu.  Očekávání  ať už 

jakéhokoliv charakteru, ale neadekvátního vzhledem k dané skupině přinášejí pak jen 

zklamání.

Přesáhne-li skupina ideální spodní hranici počtu lidí, zákonitě se může stát, že v 

jejím rámci vznikne podskupina. Vyčlení se ti, kteří mají k sobě blíž.  Vyloučit nelze 

možnost fungování takové skupiny za předpokladu dodržování určitých pravidel, aby 

nedošlo k újmě jak pro soudržnost skupin, tak i pro jednotlivce v nich.125 

O skupině  se  hovoří  také  z  pohledu  katechizace,  vytvářet  se  mohou  skupiny 

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

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

nepřizpůsobiví stejně jako osoby na okraji společnosti nebo umělci, vědci, univerzitní 

mládež, svobodných povolání i dělníků.126

3.3 Farnost a malé  skupiny

      Kodex vymezuje farnost jako společenství osob127, jehož součástí může být i malé 

společenství. Jako územní celek zahrnuje všechny, kdo na něm žijí a pasivně či aktivně 

se podílejí na jejím životě a fungování. Jistě proto nikoho nepřekvapí, že lidé zde budou 

mít nejen „různé specifické potřeby“, ale i „různé styly zbožnosti.“128  Pak je dobré mít 

na paměti,  že ve farnosti  „se shromažďují  lidé různí,  zatímco v malém společenství 
124 JAN PAVEL II. Christifideles laici, Posynodní apoštolský list o povolání a poslání laiků ve svět, 

čl. 26
125 OPATRNÝ Aleš. Pastorace v postmoderní společnosti, s. 120 – 121.
126 Srov. Všeobecné direktorium pro katechezi, kongregace pro klérus, Sekretariát ČBK, Praha, 1998.
127 CIC 515§1.
128 OPATRNÝ Aleš. Pastorace v postmoderní společnosti, s. 122.

26



s určitou  spiritualitou  či  určitým zaměřením se  shromažďují  lidé  v  mnoha  ohledech 

stejní.“129 Můžeme se tedy oprávněně domnívat,  že právě za účelem práce s Biblí  a 

vzájemného sdílení společného života z víry taková (ze sociologického pohledu) malá 

skupina  ve  farnosti  může  vzniknout.  Přestože „Farnost  může  být  velmi  dobrým 

„domovem“ jak pro jednotlivce, tak pro malá společenství a hnutí...“130, protože mohou 

být  jejím  obohacením.  Je  dobré  malá  společenství  podporovat,  pomáhat  jim,  aby 

nezabředla do omylů a nebezpečí, která by v konečném důsledku byla pro ně likvidační 

a pro jednotlivce zraňující. Úskalí, která mohou na takováto malá společenství čekat, je 

dobré  mít  na  paměti  a  včas  na  ně  reagovat.  Patří  mezi  ně  např.  nekritické 

upřednostňování  malé  skupiny  v  rámci  farnosti,  skupina  shromážděná  kolem svého 

faráře, uzavření se vůči okolí, což je typickým rysem charakteristickým pro sekty. Tyto 

a  mnohé  další  negativní  projevy ze  strany malých  skupin  či  jejich  chybného  pojetí 

mohou mnohé od účasti v nich odradit, má-li „zcela jiné postavení než ostatní věřící.“131 

Problémovým se také může stát osobní identifikace s určitou skupinou, zvláště 

těch  nadfarnostních  skupin jako jsou hnutí,  kdy se její  členové považují  za jedinou 

správnou  a  možnou  alternativu  vůči  farnosti  a   uprostřed  farnosti.  Právě  mnohým 

nadfarnostním společenstvím a hnutím se však skrze své členy může dařit vnášet, ne 

vnucovat, do života farních společenství inspiraci pro zkvalitnění života z víry a jsou 

pro farnost i jednotlivce velkým přínosem a obohacením.132 

 Právě pro hnutí v církvi bývá typickou forma práce v malých skupinách. Některá 

z  nich,  pak  velmi  plodně  působí  uprostřed  farností  i  u  nás:  Dílo  Mariino,  Taizea, 

Emmanuel, Blahoslavenství a mnohá další133.  

Malé společenství nemůže nahradit svým působením činnost zdravé farnosti, ale 

na  mnoha  místech  je  skutečností,  že  právě  ona,  v  podobě řeholních  společenství  či 

novodobých hnutí, jsou hybnou silou pro život místní církve. Různorodost složení lidí 

ve farnosti může pomoci malému společenství vyhnout se jisté jednostrannosti, která by 

bez této návaznosti mohla hrozit. Přesto malé skupiny samostatně a nezávisle nabízejí 

nezanedbatelné přínosy pro život členů tím, že je vedou k samostatnosti a spolupráci.

129 OPATRNÝ Aleš. Pastorace v postmoderní společnosti, s. 122.
130 OPATRNÝ Aleš. Pastorace v postmoderní společnosti, s. 126. 
131 OPATRNÝ Aleš. Pastorace v postmoderní společnosti, s. 124.
132 OPATRNÝ Aleš. Pastorace v postmoderní společnosti, s. 125.
133 Karmelitánské nakladatelství vydalo práci Bruna Secondina Nová hnutí v církvi, 1999 - Před a po 

II. vatikánském sněmu v níž o tomto fenoménu v církvi píše.
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4. Přehled způsobu prací ve skupině, vhodných i pro 
práci s Písmem

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 uvedený seznam metod práce ve skupině představuje ve stručnosti 

několik vzorových možností, které jsou již osvědčené praxí a lze je sice použít v rámci 

práce s Biblí, nicméně nepředstavují stěžejní metody svou povahou zaměřené přímo na 

Písmo. V dalších kapitolách jsou pak rozpracovány konkrétní metody práce s Písmem, 

které vedou k hlubšímu prožívání, porozumění a meditaci Božího slova.

Přehled  metod  pro  práci  s  Písmem  lze  převzít  například  z publikace 

Bibliodrama134 kolektivu  autorů  Mireia  Ryšková,  Zuzana  Plechová,  Magdalena 

Bodláková  O´Brien,   nebo  v  publikaci  Přístupy  k   Bibli135 Anneliese  Hechtové. 

Vzhledem  k  rozsahu  bakalářské  práce  zde  uvádím  pouze  stručnou  charakteristiku 

některých metod, které považuji za doprovodné nicméně obohacující práci ve skupině. 

Metody zaměřené na tělo.

Metody zaměřené na tělo 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 je oční kontakt, dotyk, akční metody pohybu těla včetně tance, pohybově 

výrazové metody pro vyjádření obsahu pomocí gest, postojů i pantomimy.

Výtvarné metody.

Výtvarných technik počínaje kreslením tužkou, pastelem až po malbu barvami 

lze velmi dobře využít pro vyjádření vnitřního světa i představivosti. 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 

134  RYŠKOVÁ, Mireia, PLECHOVÁ, Zuzana, BODLÁKOVÁ O´BRIEN, Magdaléna. Bibliodrama,,  
Tribun EU, 2012,  s. 58 – 76

135 HECHTOVÁ,  Anneliese. Verbální  techniky  s  textem:  metody  uvedené.  Přístupy  k bibli,  
Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří, 1997
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zprostředkování  skrze  obraz  nijak  neohrožuje.  Vstup  do  pomyslných  prostor  textu, 

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

vnitřní představivosti.

Metody 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.

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. Existuje několik možností, jak slovní metody aplikovat. Pro názornost 

jsou uvedeny následující:

a) Metody pracující s jednotlivými slovy. 

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

vztahů  mezi  slovy  a v textu  jako  takovém.  Brainstorming  vede  přes  kreativní 

a spontánní část k racionální a logické práci se slovem stejně jako metoda tří, čtyř rohů, 

která vede ke konečné raflexi slov.

b) Metody Verbální. 

Hlavním prostředkem komunikace je zde řeč.  Text je možné číst  i  naslouchat mu z 

nahrávky.  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.  Učit se diskutovat 

a věcně argumentovat s na základě hlubšího proniknutí do textu dává možnost metoda 

diskuse.

c) Písemné techniky. 

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

které mohou být díky opětovnému čtení velmi obohacující.
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Dramatické metody

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

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

Možnost aktualizace textu, jimž se skupina zabývá, je další z možných metod práce ve 

skupině, kdy převádění do současnosti může být velmi náročným úkolem. 

Pod vedením odborníka je jistě možné praktikovat také psychodramatické metody.

  

5. Metody práce s Písmem

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.“136

Jak se ale touto knihou zabývat, jak jejímu obsahu porozumět? Není tato kniha 

nakonec  určena  jen  pro  odborníky,  teologicky  vzdělané  specialisty?  Někoho  může 

zachvátit strach a panika, zda slova správně pochopí, obavy, že naroste životní nejistota.

Proto  je  zde  kniha,  skrze  niž  chce  autorka  podle  svého  vyjádření  nabídnout: 

„praktický návod a pomůcky“, a to srozumitelně tak, aby každý pozvaný byl povzbuzen 

k četbě Bible.

Je průkaznou zkušeností, že soukromé čtení Písma je problematické a přestože je 

možné si pomáhat komentáři,  dochází 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.  Ti  pak,  kteří  jsou  shromážděni  v  Pánově jménu,  mohou  očekávat  naplnění 

příslibu přítomnosti nejen Jeho samotného, ale i Božího Ducha. (srov. Mt 18,19; Jan 14, 

136 HECHTOVÁ, Anneliese. Přístupy k bibli, s. 3.
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16-18). Jistě i právě proto vznikaly v běhu času skupiny – společenství, v nichž se čte 

slovo boží společně a kde se: „přitom osvědčily určité postupy nebo metody“137. 

5.1 Četba Bible 

„Něco mě zaujme,  přeskočí  jiskra,  jsem osloven,  a  tak  se  ptám,  pokouším se  

vnímat  více  a  přesněji;  neočekávaně  vzniká  rezonance  i  na  jiných  místech,  a  tak  

získávají  lidé,  kteří  tam hovoří,  lidé se svými zkušenostmi ve svém světě,  zřetelnější  

kontury. To je začátek porozumění: Mrtvé litery nezůstávají mrtvými, nýbrž oslovují mě  

a vtahují do rozhovoru. 138 Tak popisuje I. Baldermann svou zkušenost ze setkání se s 

Biblí, jejíž slova jsou aktuální pro současnost a promlouvají do konkrétních životních 

situací konkrétních lidí s jedinečnými životními zkušenostmi.

Návodů jak číst Bibli je možno dohledat v průběhu dějin jak v židovství, tak i u 

křesťanů dostatek. Jejich využití je vhodné zvláště ve skupinách. Pro osobní četbu je 

však také dobré se přidržet  jistých „návodů“. Představení  jedné z možností,  jak číst 

Písmo v sedmi  krocích,  chce  popsat  základní  postoje  nutné pro plodné zacházení  s 

Biblí.139 

5.2 Způsoby jak se seznámit s Písmem svatým podle Eggera

1. Účast na bohoslužbě. „Bohoslužba slova nedělní mše svaté je přímo modelem 

pro způsob, jakým se má číst Bible; přijímáním slova Božího tím, že mu nasloucháme 

pozorně, s věřícím srdcem a odpovědí je zpěv a vyznání.“140 

Čtením Bible je přijímáno Boží slovo tak, že je mu s pozorností nasloucháno, protože 

toto  slovo  je  pomocí  pro  víru.  K  pochopení  přispívá  výklad  evangelia  v  kázání. 

Předpokladem pro stálé přijímání Božího slova je pak uvědomělý vnitřní i vnější postoj 

vůči slovu Božímu ať už ve čteních nebo zpěvech praktikovaný v přípravě na samotnou 

bohoslužbu, aby neunikaly souvislosti a tím i smysl sdělení v textu obsažený.

Hodnocení: metoda je vhodná nejen pro jednotlivce, ale je možné ji použít jak v malé 

skupině,  tak  i  pro  větší  společenství  (farnost)  za  použití  pomůcek  např.  letáčků  s 

úvodními slovy k textům nebo informačního sdělení v „Katolickém týdeníku“, o němž 

137 HECHTOVÁ, Anneliese. Přístupy k bibli, s. 4.
138BALDERMANN, Ingo: Úvod do biblické didaktiky. Mlýn: Jihlava, 2004, s. 3.
139 Podle: Texty Pastoračního střediska při Arcibiskupství pražském publikované v letech 1991 – 2008 

dříve vydaných pod názvem Texty Pastoračního střediska sv. Vojtěcha,  Sedm pravidel pro četbu Bible, 
čl. 2, CD nosič  O čtení Písma (sborník), PS AP, Praha 1993, s. 10 

140 EGGER, Wilhelm. Radost ze slova Božího, s. 22.
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se biskup Egger ve svém listu zmiňuje141 a jež je i v našem prostředí praktikováno spolu 

s uvedením na webových stránkách vira.cz  Pastoračního střediska v Praze.

2. Osobní četba Písma. Autor zde zmiňuje možnost nebezpečí, a proto i nutnost 

respektování učitelského úřadu a účast na životě církve, aby byla zachována církevní 

linie  četby.142 Na  tuto  osobní  četbu  je  třeba  se  připravit  podle  Eggera  následovně. 

Stanovením si vhodné doby pro čtení Písma, zvolením textu k četbě a osvojením si 

základních znalostí.143  Egger sestavil koncept sedmi kroků pro osobní četbu Písma:

1) Začít modlitbou,

2) číst pomalu a rozjímavě,

3) pořádně přečíst text a ubezpečit se, že mu bylo dobře porozuměno,

4) z biblického textu pohledět na vlastní život,

5) rozmlouvat s Bohem,

6) slovo či větu si „vzít“ s sebou do života,

7) uzavřít četbu modlitbou.

3. Biblická rozmluva. Sedm stupňů biblické rozmluvy, které zde biskup Egger 

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

„aby se mohli u Ježíše posadit, u něho prodlévat a nechat se jim dotknout.“144

Sedm stupňů pro biblickou rozmluvu:

1) Pozvání Pána,

2) přečtení textu,

3) prodlévání u textu,

4) mlčení,

5) sdílení si, co koho oslovilo, 

6) společná domluva na tom, co Pán od koho chce, 

7) modlitba.

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

naslouchání slovům Písma a přijetí Božího slova do svého života.

141 Viz tamtéž s. 23.
142 Srov. tamtéž s. 24.
143 Srov. tamtéž s. 26.
144 Tamtéž s. 30.
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Jedná se o metodu naslouchání a přijímání  Božího slova ve společenství  podle výše 

uvedených  kroků.  už  samotné  pojmenování  „biblická  rozmluva“  poukazuje  na 

skutečnost, že aktérů rozmluvy bude více. Je to způsob, jenž může lidem – křesťanům 

pomoci budovat společenství, lépe se vyvarovat omylů v pochopení textu a povzbudit se 

osobní životní zkušeností. Tento způsob práce s Písmem lze považovat za vhodný pro 

malou skupinu. (dle charakteristiky malé skupiny viz. 2. kap.)

4. Studium Písma svatého. V této části biskup Egger připomíná, že ti,  kdo se 

díky  svému  povolání  zabývají  Písmem svatým a  u  nichž  je  zodpovědnost  v  církvi 

předpokladem, musí mít o Písmu nejen vědecky podložené znalosti, ale měli by se také 

o tomto svém rozumění slovům Bible vědecky ubezpečovat. 

Jedná se zde o metodu studia Bible, které je neustále obnovováno. Tato metoda 

zdá  se  být  vhodná  pro  individuální  studium,  malé  skupiny  se  může  dotýkat  spíše 

okrajově, pokud tato není čistě studijně zaměřena. Je třeba mít na mysli, že setkání se 

nad  Písmem  svatým  je  možné  také  formou  modlitby,  při  slavení  liturgie.  V  třetí, 

závěrečné části pak biskup Egger nastiňuje možné aktivity přímo ve farnostech. Tyto 

aktivity by měly přispět i v katolickém prostředí nejen k lepšímu seznámení s Písmem 

svatým, ale tak nastínit zůsob „jak může být radostí slova Božího dosaženo konkrétními 

kroky.“145

5.3 Metoda práce s Biblí podle P. Ch. Wrembeca, SJ

Metoda  je  doporučena  pro  biblické  hodiny,  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.  V úvodu je místo pro modlitbu – ztišení, v závěru pak 

společná  spontánní  modlitba  -  osobní  odpověď na  slyšené  a nově  pochopené  slovo 

Boží.  Kol., O čtení Písma (sborník), PS AP, Praha 1993, str. 10

Stěžejní část tvoří:

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

setkání.

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

jednotlivce zaujalo nebo co nebylo jasné. Nevede se diskuse. 

3. Odborný komentář. Komentář má připravený vedoucí skupiny. 

145 Tamtéž s. 34 – 39.
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4. Možnost  diskuse.  Vedoucí  se  ujistí,  že  reagoval  na  každou  vznesenou  otázku. 

Diskuse ukazuje, jak byl text pochopen. 

5. Hledání spojnic k osobnímu životu. Při tomto kroku jde o „aplikování“ poznaného do 

aktuální osobní situace. 146

5.4 Metoda čtení Písma podle Heinze Schürmanna

Pro klasický způsob četby Písma svatého dává k dispozici praktické impulzy H. 

Schürmann.  Vychází  z  křesťanské  zkušenosti  s  modlitbou,  o  níž  bylo  možno  se 

dozvědět z nauky duchovních spisovatelů všech století. Stejně jako u jiných autorů i zde 

jde pisateli o povzbuzení k započetí s četbou Písma a „přitom si volit způsob, který je 

člověku osobně přiměřený.“147 

1. Prostá četba s vírou. „Duchovní“ četbou je tehdy, když je Písmo čteno se zaměřením 

na Slovo Boží, v něm se učí nově chápat, nahlížet i formovat osobní život. Tato četba 

má  být  konána  pravidelně  v  určitém  čase,  na  určitém  místě,  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?“

2. 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. 

Tento způsob četby vyžaduje komentáře. Pomocí je především duchovní komentování 

napomáhající porozumět podstatnému. Podněty může čtenáři dávat Duch svatý a vést 

jej k odpovědi, kterou je modlitba.

3. 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, rozmlouvá s 

přítelem.

4. 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.

146 Kol., O čtení Písma (sborník), Pastorační středisko Arcibiskupství pražského, Praha 1993, s. 10.
147 Viz  SCHURMMAN, Heinz.  Duchovní četba Písma svatého, Teologické texty 1992., roč. 3, s. 

100-103.
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5.5 Metody podle Hechtové

Volba výběru metod padla na Hechtovou proto, že její práce se jeví jako ucelená 

a  přehledná. 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. 

Tímto také napomáhá eliminaci omylů a nedopatření, což by mohlo být pro citlivější 

jedince překážkou v pokračování  započaté  cesty objevování  pokladů Písem svatých. 

Hechtová  zve  ke společnému čtení  Bible  a  povzbuzuje případné zájemce a zároveň 

nabízí škálu metod, které vybízejí nejen ke čtení ve skupinách, jsou však i vyzkoušeny a 

osvědčeny v praxi.

Jak  Hechtová  uvádí:  „Společná  četba  ve  skupinách  má  značné  přednosti: 

společenství uvidí, uslyší, a objeví víc než jedinec.“148 Podle Hechtové je rozhovor 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.  A jak evangelisté  Matouš 

(18,19n) a Jan (14, 16-18) říkají, dostane se těm, kteří se shromažďují jako společenství 

v Ježíšově jménu  nejen jeho přítomnosti, ale i zaslíbení. Dei Verbum  v jedné za svých 

kapitol jasně říká, že o Písmu svatém platí, že jeho slova mají moc vzdělávat i zjednávat 

dědictví (ve společenství) všech posvěcených.149

5.5.1 Nutnost metody

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.“150 

A právě pro objasnění nejasných nebo těžce pochopitelných textů nám slouží metody. 

Jde o pomůcky k porozumění. Vždyť okolnosti a doba vzniku jednotlivých textů je nám 

přece  jen  vzdálená  a  je  třeba  jistých  znalostí,  abychom  porozuměli. Hechtová 

upozorňuje na dva možné druhy přístupů, které je třeba rozlišovat. Jeden z přístupů je 

148 HECHTOVÁ, Anneliese. Přístupy k bibli,  s. 3 -  4.
149 Srov. DV čl.21 (Sk 20, 32; 1 Sol 2, 13).
150 HECHTOVÁ, Anneliese. Přístupy k bibli,  s. 4.
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zaměřen na prožití, druhý na rozum. S konkrétními přístupy se seznámíme v následující 

kapitole.

5.5.2 Možnosti zaměření metod a přístupy

Metody jsou zaměřeny k cíli  četby nebo záměrům čtenáře,  proto je třeba při 

jejich  výběru  pozorně  rozlišovat.  Zájem  o  četbu  může  být  „hledáním  potravy  pro 

duchovní život“.151 Vědecko-teologický v případě hledání odpovědi na eticko-morální či 

věroučné otázky.

První z možných přístupů je možno nazvat existenciálním „setkáním“ s Božím 

slovem formou rozhovoru,  meditace  nebo chvílí  ticha.   Nehrají  zde rozhodující  roli 

vědomosti.  Metodicky  se  jedná  o  povzbuzení  k  zapojení  se  každého  jednotlivého 

účastníka a není nutností a potřebou, aby byl moderátor odborně vyškolen, protože v 

rozhovoru nad Písmem je „každý kompetentní, každý je odborníkem“152. Tento přístup 

je zaměřen na osobu. 

 Vedle přístupů zaměřených na osobu existují více na text zaměřené, vyžadující 

metody nahlížející  na danou problematiku v souvislostech s věděním a poznáním, u 

nichž se předpokládá vedení moderátorem biblicky vzdělaným. Předělem je pak forma 

práce se zaměřením na prožitek, kdy je už potřeba vyškolení.  Model „tří fází, které 

Hechtová uvádí, má být spojnicí mezi přístupem se zaměřením na prožitek a přístupem 

zaměřeným na rozum.153 

5.6 Vhodnost metod pro cílové skupiny

Jako  vhodné  pro  ideální  malou  skupinu  alespoň  sedmi  lidí  se   jeví  i  dle 

doporučení  Hechtové,  z  jejíž  osobní  zkušenosti  vycházím,  metoda  Västeras.154 Je 

jednoduchá a  přístupná téměř pro každého.  Moderování  ve skupině se může střídat. 

Metoda sedmi kroků „Lumko“155 může být využita pro práci s Biblí v malé skupině i ke 

společnému čtení jak ji uvádí biskup Egger, zároveň je přejata také Hechtovou, uvedena 

je ve sborníku  O čtení  Písma.156 Metoda skýtá příležitost  proniknout  ve skupině do 

biblického  poselství  v  hloubce  modlitby  a  meditace  a  zároveň  vede  k  naplňování 

poselství Písma v každodenním životě. 
151 Srov. DV, čl. 21.
152 HECHTOVÁ, Anneliese. Přístupy k bibli, s. 5.
153 HECHTOVÁ, Anneliese. Přístupy k bibli, s. 6.
154 HECHTOVÁ, Anneliese. Kreativní přístupy k Bibli, s.30.
155 HECHTOVÁ, Anneliese. Kreativní přístupy k Bibli, s. 33.
156 OPATRNÝ, Aleš, HRUŠKA, Petr. O čtení Písma (sborník). Praha 1993, s. 12-13.
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Metoda Bludesch157 podporuje intenzivní práci s textem pomocí písemné části, což brání 

nebezpečí  povrchnosti.  Je vhodným doplňkem metody sedmi kroků, když se mohou 

střídat. Ne však směšovat. 

Metoda – text  –  slovo – odpověď158 poskytuje  díky opakované četbě  dostatek  času 

naplno text Božího slova vnímat a nechat jej působit. Pozitivem je předpoklad vzniku 

klidné atmosféry vedoucí k modlitbě, rozhovoru s Bohem.

Vzhledem k omezenému rozsahu této  práce  je  uvedeno pouze několik  metod,  které 

nevzbudí obavy z náročnosti a mohou být použity i bez vedení vyškoleného moderátora.

Totéž se nedá říci  například o práci s biblickými postavičkami ani o bibliodramatu, 

které patří do oblasti metod práce s textem Bible propojeným se zkušeností a vyžaduje 

vedení teologicky školeného moderátora.159

157 HECHTOVÁ, Anneliese. Kreativní přístupy k Bibli, s.39.
158 HECHTOVÁ, Anneliese. Kreativní přístupy k Bibli, s.52.
159 HECHTOVÁ, Anneliese. Kreativní přístupy k Bibli, s.57 a dále.
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Závěr

Slovo Boží je svítilnou pro nohy člověka na všech jeho cestách (srov. Ž 119, 105). 

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 verbální sdělení pro každého z nás, implicitně nás vede ke společenství. V rámci 

malé skupiny lze Písmo číst, vést o něm rozhovor, jím se modlit a hledat inspiraci pro 

svůj každodenní život.

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. v Christifedeles laici (viz. čl. 26), Verbum Domini nebo v dopise biskupa 

Eggera. Malá skupina může být prostředím, kde se nejen prohlubuje zájem o Bibli, ale 

také  se  mnozí  mohou  připravovat  na  budoucí  život  v  odlišných  typech  sociálních 

skupin. 

Ve své práci  jsem stručně a obecně zmínila  některé metody práce vhodné pro 

malé  skupiny  a podrobněji  charakterizovala  metody,  které  se  zabývají  prací  přímo 

s Písmem. Mezi metodami pro práci s Biblí  v malých skupinách mě nejvíce zaujala 

metoda sedmi kroků. Tato metoda je původně přejatá od křesťanů v jižní Africe a je u 

různých  autorů  zpracována  a upravována  podle  potřeby  využití.  Je  jednoduchá, 

nevyžaduje zvláštní znalosti Bible, ale poskytuje šanci do jejího poselství proniknout. 

Vede k modlitbě  a meditaci.  Na druhou stranu je  dobré ji  ve skupině  kombinovat  s 

jinými metodami,  protože má tendenci  k jednostrannosti  až povrchnosti.  Z ostatních 

metod  bych  zmínila  metodu  Västerås,  která  patří  mezi  jednodušší  a přístupnější, 

nicméně znevýhodňuje pasivnější členy skupiny. Metoda Bludesch spoléhá na pečlivou 

četbu  a racionální  schopnosti,  avšak  klade  velké  nároky  na  soustředění  a schopnost 

písemného  vyjádření.  Metodu  „vidět  –  slyšet  –  jednat“  je  možné  využít  jako 

doplňkovou k ostatním metodám zabývajícím se textem. Nezřídka se ale může stát, že 

jednotlivé  texty  mohou  být  vytrženy  z  kontextu.  Lze  dále  uvažovat  i  o  dalších 

metodách,  které  například  spoléhají  na  vedení  vyškoleným  moderátorem,  to  však 

přesahuje rozsah této práce.

V  úvodu  jsem  nastínila  některé  otázky  týkající  se  tématu.  Práce  s  Biblí  ve 

skupinách  by se  v  katolickém prostředí  měla  opírat  o  autoritu  Magisteria,  která  se 

38



prezentuje dokumenty, konkrétně k tématu náleží např.  Dei Verbum,  Verbum Domini, 

nebo dopis biskupa Eggera.  V nekatolickém prostředí  existuje řada materiálů,  podle 

kterých  se  řídí  např.  formace  v  evangelických  nedělních  školách.  V  rámci 

ekumenických snah je možné se setkávat  nad Písmem i  s nekatolíky,  což může být 

velmi plodné a oboustranně obohacující. 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.
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Seznam použitých zkratek

DV – Dei Verbum

CIC – Kodex kanonického práva
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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. Tento rok dokončuji dizertační práci a

"nestíhám". 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 lekcí, které obsahují spíše

teoretické uvedení do problematiky a praktické příklady. Od šesté lekce,

která by měla být 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 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 Zimmermannová
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