
Jak vnímáte Celonárodní 
čtení Bible?

V  první  řadě  jako  nená-
silnou,  otevřenou  a  při-
měřenou  propagaci  Knihy 
knih. Na nevhodnou agitaci 
jsou  lidé  citliví.  Jde  vlastně 
o stejný ježíšovský styl, kte-
rý se nese v duchu jeho slov 
„ Chceš-li…“. 

Změnila psychiatrie Váš 
pohled na křesťanství? Lze 
s tím „věřit“?

Mám  možná  jednu  výho-
du, že jsem ve víře nevyrůs-
tal,  ale  do  víry  jsem  vrůstal. 
A to právě v době, kdy jsem 
studoval medicínu. Byl jsem 
začátečník na obou cestách. 
Jak na cestě k anatomii těla, 
tak anatomii víry. A toto ště-
ně s kotětem se velmi dobře 
snášeli. Druhým darem byla 

skutečnost, jsem se v dobách 
studia  i  později  potkal  sku-
tečné odborníky, ať v oboru 
medicíny nebo psychologie, 
kteří  byli  poctivě  věřícími 
lidmi.  U  nich  jsem  neviděl 
žádný, tehdy hlásaný blábol, 
že víra a věda jsou v rozporu. 
Zde se tvořily základy mé ny-
nější profese v oblasti pasto-
rální medicíny, kde oba obo-
ry žijí v plodné symbióze. 

Čím jsou pro vás Velikonoce?
Svět  ve  kterém  žijeme, 

svět,  který  ztratil  křesťan-
skou  víru,  miluje  a  je  fas-
cinován  „tajemnem“.  To 
je  falešnou  náhradou  křes-
ťanského tajemství.   A prá-
vě velikonoce jsou pro mne 
vrcholem Božích tajemství.

Celý svět zná Cyrila a Me

toděje, Husa či Komenské
ho. Proč Češi zapomínají 
na své historické postavy?

Osobně si myslím, že dů-
vody  k  zapomínání  jsou 
dva.  Z  oněch  čtyř  vyjme-
novaných  postav    byli  tři 
kněží  a  jeden  biskup.  Samí 
zpátečníci a tmáři, tedy pro 
současného  sjednoceného 
Evropana  žijícího  v  České 
kotlině  žádné  společenské 
terno.  A  za  druhé  víme,  že 
času  na  vzdělávání  se  je 
málo a nelze se věnovat vše-
mu.  Buď  budu  znát  životo-
pisy  a  úspěchy  sportovních 
osobností,  hereckých  cele-
brit  a  pěveckých  ikon  nebo 

něco  z  dějin  svého  národa. 
A volba je přece jasná.

Najdete v Bibli nějakou 
osobu, která vám je blízká?

Dlouho jsem ji hledal. A na-
šel. Blízký je mi osel, kterého 
si nechal Ježíš přivést před ve-
likonočními svátky a pro kte-
rého poslal apoštoly. Úžasná 
to  postava.  Byl  k  dispozici 
a byl ochotný s Ježíšem jít.

Proč by se měli lidé zajímat 
o Bibli ?

Dovolím  si  odpovědět 
krátce,  trochu  expresiv-
ně  a  použiji  slova  jednoho 
mého učitele, který říkával, 
že  člověk  by  neměl  umřít 
jako nekulturní blbec.

Máte nějaké motto, rčení 
nebo oblíbený verš?

Jen  zevšednět  mi  nedej, 
Bože!

Doc. ThDr. MUDr. Max 
Kašparů, PhD je  psychiatr, 
pedagog  a  úspěšný  autor. 
Spolupracuje s Českým roz-
hlasem a Českou televizí.

Co vlastně 
o velikonoCíCh 
slavíme?

neumřít jako 
nekulturní blbeC
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Projekt  „Celonárodního 
čtení  Bible“  mne   zaujal. 
Vedle  snahy  o  seznáme-
ní  s  nejvýznamnější  křes-
ťanskou  knihou  také  jako 
roz šiřování povědomí o vý-
znamné  literární  pa mátce 
mezi širokou veřej nost a to 
formou aktivní, živou.

Zajímavá  je  z  tohoto  po-
hledu  také  diskuse,  zda 
má  význam  v  dnešní  době 
vydávat  nové  překlady  re-
nomovaných ti tulů.

Velmi  oceňuji,  že  se 
vám  podařilo  získat  zájem 

veřejnosti  natolik,  že  vy-
volal  pokračování  projektu 
i  letošním  roce.  Jako  pro 
ministra kultury je pro mne 
rovněž  významné  zapojení 
řady  místních  knihoven 
do  vašeho  projektu.  Nejen 
zvýše  uvedených  důvodů 
tuto záštitu přebírám. 

Přeji  zdárný  průběh 
letošnímu čtení Bible vcelé 
republice i pražskému slav-
nostnímu večeru. 

S úctou 
MUDr. Jiří Besser

Rodinná oslava
Židé  tehdy  žili  v  Egyptě 

přibližně  400  let.  Rozrostli 
se v početný kmenový svaz 
a jako chovatelé skotu hos-
podářsky  prosperovali.  Je-
jich  společenské  postavení 
se  pak  ale  rychle  zhoršilo 
a  stali  se  de  facto  otroky 
Egypťanů.

Mojžíš  je  chtěl  z  Egypta 
odvést,  faraon  své  otroky 
pochopitelně  pustit  ne-
chtěl.  Následovalo  něko-
lik  katastrof.  Při  poslední 

z  nich  o  velikonoční  noci 
zemřelo  v  každé  egyptské 
rodině nejstarší dítě, zatím-
co  Židy  před  smrtí  zachrá-
nila krev zabitých beránků, 
kterou potřeli vstupy svých 
domů.  Byli  připraveni.  Pe-
čeného  beránka  jedli  s  ho-
lemi  v  rukou,  měli  sbaleno 
a byli obuti.

Farao pod dojmem tragé-
die  své  otroky  impulzivně 
propustil.  Nejen  Židé,  ale 
i  farao  věřil,  že  katastrofy 
způsobil Bůh.

Kromě  Bible  se  o  odcho-
du  Izraelců  zatím  nenašly 
další  písemné  zprávy  (jde 
o  události  staré  3500  let), 
pro  věrohodnost  Biblí  po-
psaných událostí však svěd-
čí i archeologické důkazy. 

Slavením Velikonoc si Židé 
každoročně  připomínají,  že 
jim Bůh v Egyptě pomohl. Je 
to svátek rodinný, s dobrým 
jídlem,  spoustou  symbolů, 
hrou pro děti a předčítáním 
z  Bible.  Generace  rodičů 
předává potomkům svědec-

tví  o  klíčové  události  ve 
svých dějinách: „Bůh, stvoři-
tel nebe i země, se nás zastal 
a zachránil nás v beznadějné 
situaci.  Jako  národ  existuje-
me jen díky němu.“

Velikonoční vzkříšení
Křesťanské  Velikonoce 

mají  s  židovskými  mnoho 
společného. Měly by se sla-
vit ve stejném termínu, pro-
tože  Ježíš  Kristus  byl  v  Je-
ruzalémě  ukřižován  právě 
v době oslav Pesachu. Mezi 

druhým  a  čtvrtým  stoletím 
však křesťané dobu Veliko-
noc  začali  určovat  novým 
způsobem,  takže  se  termí-
ny  židovských  a  křesťan-
ských velikonočních svátků 
kryjí jen výjimečně.

Zatímco  o  vzniku  Pesa-
chu se dozvídáme jen z Tóry 
(Mojžíšova  zákona),  máme 
o  velikonočních  událostech 
v Jeruzalémě v roce 30 (mož-
ná ale 33 nebo 34, datování 
je  stále  předmětem  výzku-
mů)  podrobnější  písemné 

zprávy  dokonce  v  šesti  ze 
sedmadvaceti  knih  Nového 
zákona.  Kromě  těchto  na 
sobě  nezávislých  svědectví, 
která  se  zvláštním  způso-
bem  doplňují,  počítají  také 
všechny ostatní novozákon-
ní  spisy  s  jedním  a  tímtéž 
velikonočním  poselstvím: 
Ježíš  Kristus  zemřel  na  kří-
ži a třetího dne vstal z mrt-
vých.

V  závěru  Matoušova  evan-
gelia čteme, jak  tehdy  odpůrci 

Kdyby ve starověkém Egyptě vycházely noviny, měly by o těch vůbec 
prvních Velikonocích zvláštní vydání s palcovými hieroglyfickými titulky „Iz-
raelci se přes noc vystěhovali na poušť“, „Židé odcházejí i s vypůjčenými 
penězi“ nebo „Faraonův nejstarší syn zemřel také!“ Přestože noviny tehdy 
pochopitelně neexistovaly, jsme o vzniku Velikonoc neboli Pesachu (pře-
chodu) podrobně informováni ve Starém zákoně.

Rozhovor s psychiatrem Maxem Kašparů
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Již třetím rokem 
podporujete Celonárodní 
čtení Bible – proč?

Tato akce se mi  líbí, pro-
tože  ukazuje,  že  Bible  pat-
ří  všem  lidem.  Tato  kniha 
ovlivnila kořeny a vznik na-
šeho národa a můžeme říci, 
že i celé naší evropské civi-
lizace.  Vítám  každou  akci, 
která  tuto  knihu  plnou  na-
děje  a  moudrosti  vytáhne 
z  kostelů  a  modliteben  na 
veřejnost.

Donedávna jste stál v čele 

Ekumenické rady církví 
ČR. Souvisí nějak Bible 
a ekumena? 

Ekumenické  hnutí  exis-
tuje  díky  dvěma  faktorům: 
jedním  je  Bible  a  druhým 
působení  Ducha  svatého. 
Křesťané se vždy mohu se-
tkat  u  Bible,  která  je  zákla-
dem  víry  v  Krista.  Zároveň 
působí  Boží  Duch  a  vede 
nás  k  jednotě  víry.  Bible 
je  tedy  základem  ekume-
nického  hnutí  a  její  výklad 
silně  povzbuzuje  potřebný 
dialog.

Proč je potřeba tolika 
překladů Bible?

Protože  se  mění  a  vyvíjí 
náš jazyk. Přeložit poselství 
Bible z hebrejštiny a řečtiny 
není snadné. Každý překlad 
je v něčem jedinečný a v ně-
čem má i určité nedostatky, 
jak o tom ví každý, kdo něco 
překládal  z  jiného  jazyka. 
Jsou  i  různé překladatelské 
metody a přístupy. Některý 
překlad  se  hodí  ke  studiu, 
jiný  je  blíže  dnešnímu  člo-
věku  a  jiný  zase  pěkně  zní 
při  bohoslužbách.  Je  úžas-
né, že tak malý národ, jako 
je  ten  náš,  se  mohl  dočkat 
tolika nových překladů. 

Čím jsou pro vás 
Velikonoce?

Velikonoce  jsou  pro  mě 
srdcem křesťanského posel-
ství. V Pánu Ježíši Kristu při-
šel Bůh za člověkem na tuto 
zem. Byla přinesena oběť za 
náš hřích na potupném kří-
ži.  Ježíš  ale  vstal  z  mrtvých 
a  já  patřím  k  těm,  kteří  se 

s  živým  Kristem  ve  své  víře 
setkali. To mě fascinuje! Ne-
uctívám  zemřelého,  neno-
sím kytky na hřbitov! Setká-
vám se s živým Kristem a to 
mě naplňuje radostí a nadě-
jí. Velikonoce jsou možností 
poděkovat  za  spásu  a  nově 
se setkat se Spasitelem.

Potřebujeme ještě dnes 
biblické zásady?

Situace  naší  společnosti 
není  valná.  Korupce,  tune-
lování,  rozbíjení  rodin  ne-
věrou, prostituce, alkoholi-
smus, drogy a další problé-
my.  Chybí  nám  aplikování 
Desatera  Božích  přikázání 
a dalších etických pravidel, 
která jsou rozvedena v Bib-
li. Obávám se, že v naší plu-
ralistické společnosti si po-
čínáme jako utržení ze řetě-
zu. Přitom svoboda člověka 
může existovat jen tam, kde 
jsou určité hranice. Ty bib-
lické hranice jsou osvědče-
né  a  vedou  ke  krásnějšímu 
a smysluplnějšímu životu.

Navzdory tomu, že úspěšní 
a bohatí lidé často nepatří 
právě ke vzorům ctnosti?

Nepochybně!  Křesťanství 
není omezením, ale naopak 
pomáhá  překonat  fatali-
smus,  pesimismus  a  ma-
lomyslnost. Biblické hodno-
ty  nejen  podněcují  k  pocti-
vé  práci,  ale  také  pomáhají 
rozdělovat  zisk  tak,  aby  ně-
kteří  lidé stále  jen nebohatli 
a  druzí  se  nestávali  jejich 
otroky. Jinými slovy, poctivá 
víra  brání  nemilosrdnému 
vykořisťování.

Proč by se lidé měli zajímat 
o  Bibli?

Na  světě  není  druhá  ta-
ková  kniha,  která  se  může 
studovat  celý  život  a  stále 
mluví autenticky a pravdivě 
o Bohu a zároveň i o člově-
ku. Bible je velmi otevřenou 
knihou,  která  předkládá 
pro  člověka  dobrou  cestu 
a  zároveň  odhaluje  nebez-
pečí a pasti života.

ThDr. Pavel Černý, ThD, 
je  kazatelem  Církve  bra-
trské  a  vedoucím  katedry 
praktické teologie na Evan-
gelikálním  teologickém  se-
mináři v Praze. 

Rozhovor s teologem Pavlem Černým

nového  hnutí  rozšířili  v  Je-
ruzalémě  zprávu,  že  Ježíšovi 
učedníci  jeho  tělo po ukřižo-
vání  ukradli,  protože  vojáci, 
kteří hrob střežili, usnuli. Toto 
vysvětlení působí krkolomně. 
Římský voják, který by ve strá-
ži  usnul,  by  za  to  byl  popra-
ven.  Vojáci  by  si  tedy  určitě 
dávali  větší  pozor.  Předtím, 
než jsem se stal věřícím, jsem 
se snažil pro zmizení Ježíšova 
těla najít jiné zdůvodnění, než 
že ho Bůh vzkřísil z mrtvých. 
Žádné jiné vysvětlení, které by 
logicky odpovídalo mně zná-
mým faktům, jsem ale dodnes 
nenašel.

Bůh, který zachraňuje
Pro  židy  jsou  Velikono-

ce  připomenutím  záchra-
ny  jejich  národa  z  otroc-
tví,  podobně  jsou  svátkem 
záchrany  i  pro  křesťany. 
Podle  Bible,  a  to  jak  podle 
Starého,  tak  Nového  záko-
na,  kráčí  lidstvo  jako  celek 
i  každý  člověk  jednotlivě 
vstříc  záhubě.  Je  to  kvůli 
hříchu,  který  neznamená 
jen  jednotlivé  špatné  věci, 
které děláme, ale i přeruše-
ní  kontaktu  s  Bohem.  Bůh 
je  život  a  mimo  kontakt 
s ním nás nakonec čeká jen 

smrt a věčné trápení. Staro-
zákonní proroci i Ježíš před 
tímto nebezpečím každého 
varovali.  Jen  Ježíš  nás  však 
dokázal i zachránit.

Jako  Bůh,  který  přišel  na 
zem,  aby  se  stal  člověkem, 
dokázal hříchu odolat – ni-
kdy  nezhřešil.  Jeho  smrt 
proto  nebyla  trestem  pro 
jeho  vlastní  hříchy.  Podle 
zpráv  Nového  zákona  ze-
mřel Ježíš Kristus za hříchy 
nás všech. Jeho krev chrání 

před  zkázou  každého,  kdo 
tomu  uvěří,  podobně  jako 
beránčí  krev  zachránila 
židovské  rodiny  v  Egyptě. 

Kdo  toto  odpuštění  při-
jme, vrací se k Bohu, svému 
stvořiteli,  a  dostává  od  něj 
nezničitelný  život,  život, 
který nekončí smrtí, ale kte-
rý  ji  přerůstá.  Velikonoční 
příběh  končí  vzkříšením. 
Smrt  Ježíše  nemohla  udr-
žet ve své moci. Zmrtvých-
vstání,  zázrak  dosvědčený 
řadou  nadšených  očitých 
svědků, je pro křesťany dů-
kazem Boží záchrany.

Radost  z  odpuštění 
a  z  Bo ží  blízkosti  je  něco 
úžasného.  Bible  není  jen 
učená  moudrá  kniha  nebo 
dokument  o  starověkých 
dě jinách  a  kultuře.  Je  to 
zároveň  kniha  s  naléha-
vým  poselstvím  o  Boží  lás-
ce  k  člověku,  o  lásce,  která 
před  třemi  a  půl  tisíci  lety 
přinesla  záchranu  jedno-
mu  konkrétnímu  národu. 
Láska téhož zachraňujícího 
Boha pak před dvěma tisíci 
lety  dosáhla  k  celému  lid-
stvu.  Kristovou  obětí  Bůh 
každému  člověku  nabídl 
odpuštění  jeho  vin.  Tato 
nabídka platí i dnes.

Tomáš Dittrich
Autor je historikem archi-

tektury.  Pracuje  jako  novi-
nář.

Sbor Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15 zve do svých 
velikonočních shromáždění:

Velký pátek 22. 4. v 10:00 káže předseda Rady CB Daniel Fajfr.
Velký pátek 22. 4. v 18:30 velkopáteční bohoslužba s eucharistií, 
káže Pavel Černý.
Neděle velikonoční 24. 4. v 5:56 oslava vzkříšení na Letné při vý-
chodu slunce (písně, modlitby).
Neděle velikonoční 24. 4. v 10:00 bohoslužba se sv. večeří Páně, 
káže Pavel Černý

Co vlastně 
o velikonocích slavíme?
(…dokončení ze strany 1)

Z  poměrně  neznámého 
a vzdáleného  jevu se ze so-
ciální  sítě  Facebook  stal  za 
posledních pár let fenomén 
i v Česku. Dnes už jej u nás 
využívá přes 3 miliony oby-
vatel  ČR,  tedy  celá  jedna 
třetina  populace.  Facebook 
se dokonce v poslední době 
stává  pro  Čechy  nejnavště-
vovanějším  místem  na  In-
ternetu, předbíhá totiž i do-
savadní  dlouhodobou  „jed-
ničku“ Seznam.cz. 

V  době,  kdy  všichni  mů-
žeme  svobodně  cestovat 
a  vyměňovat  si  informace 

s kýmkoli na světě, umožňu-
je Facebook kontakt i s lidmi, 
se  kterými  jsme  se  třeba  už 
dlouhá  léta  neviděli,  nebo 
kteří bydlí na opačném kon-
ci  planety  (nebo  třeba  na 
druhém konci sídliště). 

Je  samozřejmě  potřeba 
dávat si pozor na to, s kým 
chceme  sdílet  které  infor-
mace  o  sobě,  a  proto  je 
potřeba  věnovat  pozornost 
nastavení  míry  soukromí, 
které  Facebook  umožňuje. 
Možnost  kontaktu  s  přáte-
li, sdílení  fotografií, hudby, 
videa,  ale  i  odkazů  třeba 

na  knihy,  články  a  akce, 
které  nás  zaujaly,  je  ovšem 
unikátní.  Navíc  Facebook 
nabízí  možnost  diskuse  o 
každém  z  témat  i  možnost 
zasílání soukromých zpráv. 
Člověk  tak  může  „být  u 
toho“, kdekoli se děje něco, 
co jej zajímá. 

Na  Facebooku  je  dnes  i 
řada  možností  číst  Bibli, 
diskutovat  o  jejím  obsahu, 
či  dokonce  hrát  hry  s  bib-
lickou tematikou. Také Ce-
lonárodní čtení Bible má na 
FB  svou  stránku.  Srdečně 
vás zveme!

Fenomén Facebook

společnost 
utržená ze 
řetězu
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KNIHA KNIH V KNIHOVNĚ

Informace – tel.: 257 532 908, 257 532 013
Pokladna  – tel.: 222 113 425, 222 113 377, www.cteni.bible21.cz

20. 4.  Slavnostní večer k zahájení 3. ročníku 
  Celonárodního čtení Bible 
 Panelová diskuse na téma 
 „Musí pravda a láska zvítězit nad lží a nenávistí?“ 
 (Bible jako zdroj etických hodnot naší civilizace)

Účastníci:

Norman Eisen, velvyslanec USA v ČR 
Tomáš Sedláček, makroekonomický stratég ČSOB
Max Kašparů, psychiatr a spisovatel 
Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea Praha 
Pavel Hošek, vedoucí katedry religionistiky ETF UK.
Doprovodný program: pantomima Tomáš Tomsa Legierski, hudba Petr Wagner

Nadační fond NBK a iniciativa Celonárodní čtení Bible pod záštitou 
primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody

Pořad se koná ve středu od 19 hod. ve velkém sále  
Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1

Vstup volný

KMS

Bible není jen 
učená moudrá 

kniha nebo 
dokument 

o starověkých 
dějinách a 

kultuře. Je to 
zároveň kniha 
s naléhavým 
poselstvím 

o Boží lásce 
k člověku
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Novodobý fenomén
Tisíce  lidí  se  již  třetím 

rokem  setkávají  na  veřej-
ných  místech  celé  České 
republiky  a  nahlas  čtou  z 
Bible.  Možná  poprvé  v  ži-
votě se postaví před mikro-
fon a nahlas přečtou  jeden 
odstavec.  Náměstími  se 
rozléhají  starověké  názvy 
měst,  hrdinů,  staré  příbě-
hy,  ale  i  přísloví  nebo  celé 
písně.  Kolemjdoucí  se  za-
stavují,  jakoby  nenápadně 
naslouchají  a  pozorují,  co 
se  bude  dít.  Někde  to  trvá 
dvě  hodiny,  někde  musí-
te  na  konec  počkat  celé  tři 
dny a tři noci. I takto by se 
dal popsat novodobý český 
fenomén s názvem Celoná-
rodní  čtení  Bible.  Letos  po 
třetí.

Vytvořit  takovou 
„netradiční  tradici“ 
v  dnešní  době  stojí 
nemalé  úsilí  a  má-
lokdy  se  to  pove-
de.  Za  dosavadním 
úspěchem  Celo-
národního  čtení 
Bible  nestojí  jakési 
vnější  image  akce 
ani  její  protagonis-
té,  ale  její  obsah. 
V  našem  případě 
Kniha  knih,  Bible. 
Ačkoli  jsme  podle 
některých  statistik 
jedním  z  nejateis-
tičtějších  národů 
na  světě,  nesmíme 
zapomínat,  že  naše 
historie  je  s  touto 
knihou  i  s  křesťan-
stvím  pevně  spjata. 
Nebudeme-li  znát 
základní  souvislos-
ti  z  Bible,  jen  těžko 
pochopíme  naši 
vlastní  kulturu  –  li-
teraturu,  výtvarné  umění, 
hudbu,  ale  i  právo  a  etiku. 
Právě Bible položila základy 
a hodnoty naší civilizace. 

Je Bible v Česku „doma“?
Nizozemský  velvyslanec 

Jan-Lucas  van  Hoorn  při 
zahájení  prvního  ročníku 
Celonárodního  čtení  Bible 
v  Betlémské  kapli  v  dubnu 
2009  zmínil,  že  díky  Bibli 
jsou Čechy propojeny s ce-
lou  Evropou.  „Například 
postavu  českého  teologa  J. 
A.  Komenského  zná  u  nás 
v  Holandsku  každé  malé 
dítě.  Jeho  odkaz  je  tak  vý-
znamný,  že  ho  i  my  přijí-
máme jako svou vlastní his-
torickou postavu,“ řekl. 

O  Vánocích  jsme  v  tele-
vizi  mohli  vidět  dokument 
o  hraběti  Zinzendorfovi 
a  o  Moravských  bratřích, 
kterým  poskytl  na  svém 
panství  azyl.  Díky  jejich 
úsilí se Bible šířila do všech 
kontinentů. Na mnoha mís-
tech světa se k těmto našim 
krajanům lidé dodnes hlásí 
podobně jako Nizozemci ke 
Komenskému. 

Vliv Bible však nemusíme 
hledat  jen  v  naší  historii. 
I  v  dnešním  běžném  ho-

voru  používáme  biblická 
slovní  spojení,  třeba:  „Kdo 
jinému jámu kopá, sám do 
ní padá“, „starý jako Metu-
zalém“,  „šalamounské  ře-
šení“, „David proti Goliášo-
vi“,  „jidášský  polibek“  atd. 
A  co  naše  vlastní  křestní 
jména?  Nejen  Adam  a  Eva, 
ale i např. Michael, Jan, Ja-
kub,  Lukáš,  Marie,  Anna, 
Zuzana  a  dlouhá  řada  dal-
ších pocházejí z Bible a ka-
ždé  z  nich  má  v  překladu 
z hebrejštiny svůj význam. 

Všichni  také  dělíme  his-
torii  na  dobu  „před  Kris-
tem“ (př. n. l.) a „po Kristu“ 
(n. l.). Do nesmírně bohaté 
historie Bible v českých ze-
mích se nedávno zvláštním 
způsobem zapsal rok 2009, 

kdy se po delší době objevil 
ne  jeden, ale hned tři nové 
překlady  Bible  do  češtiny: 
Bible21, Český studijní pře-
klad  a  Jeruzalémská  Bib-
le.  Kniha  knih  se  tak  s  více 
než  100  000  výtisky  stala 
bezkonkurenčně  nejpro-
dávanějším  titulem  české-
ho knižního trhu. Takže co 
myslíte, není Bible v Česku 
opravdu „jako doma“? 

Kniha knih v knihovně
Velký sál Městské knihov-

ny  Praha  bude  letos  ve  ve-
likonočním  týdnu  znovu 
patřit  Bibli.  Slavnostní  ve-
čer  s  názvem  Kniha  knih 
v  knihovně  bude  tentokrát 
zaměřen především na Bib-
li  jako  zdroj  etických  hod-
not naší civilizace. Účastní-
ky panelové diskuse na toto 
aktuální  téma  budou  zná-
mé  osobnosti  jako  velvy-
slanec  USA  Norman  Eisen, 
ekonom  Tomáš  Sedláček, 
psychiatr  Max  Kašparů, 
ředitel  Židovského  muzea 
Praha  Leo  Pavlát  a  religio-
nista  Pavel  Hošek.  Akce  se 
koná  ve  středu  20.  dubna 
od 19 hodin, vstup je volný.

Městská  knihovna  Praha 
ovšem není sama – jen v loň-

ském  roce  se  do  čtení  Bible 
zapojily  desítky  knihoven 
z celé republiky. „Celonárod-
ní  čtení  je  přesně  takovým 
partnerem  Března  –  měsíce 
čtenářů, jakého jsme dlouho 
hledali. Ke čtení Bible se vlo-
ni přidalo 30 knihoven a těší-
me se na další roky spoluprá-
ce,“ řekl dr. Vít Richter z Ná-
rodní  knihovny  ČR  a  Svazu 
knihovníků  a  informačních 
pracovníků (SKIP). 

Vloni se četlo asi na 100 
místech

V  roce  2010  se  k  Celoná-
rodnímu  čtení  oficiálně  při-
hlásilo 98 měst a obcí z celé 
České republiky, četlo se ale i 
na dalších místech. Ve třiceti 
městech akci pořádaly míst-

ní  knihovny,  jinde 
se četlo většinou na 
náměstích  a  v  uli-
cích. Ve většině pří-
padů  se  předčítaly 
velikonoční  texty 
z  evangelií  i  ze  Sta-
rého  zákona,  jinde 
mohli  kolemjdoucí 
zaslechnout  slova 
knihy  Ester  či  Iza-
iášovo  proroctví, 
s oblibou se setkala 
i  starozákonní  kni-
ha Kazatel. 

Motivem  pořa-
datelů  bylo  připo-
menout  nejširší 
veřejnosti  smysl 
Velikonoc  a  upo-
zornit na Bibli  jako 
naše  společné  kul-
turní  a  duchovní 
dědictví.  Přečíst  si 
svůj  kousek  Bible 
přišla i řada veřejně 
známých  osobnos-
tí.  Např.  pražské 
čtení  na  Jungma-

nnově  náměstí  podpořili 
svou  účastí  moderátorka 
Michaela  Dolinová,  ekono-
mové Tomáš Ježek a Tomáš 
Sedláček a současný ministr 
zahraničních  věcí  ČR  Karel 
Schwarzenberg. 

Na  mnohých  místech  se 
do  čtení  spontánně  zapo-
jovali  i  kolemjdoucí,  řada 
lidí  ocenila  také  možnost 
Bibli  si  na  místě  koupit  za 
speciální  sníženou  cenu. 
Zejména v knihovnách byly 
se  čtením  spojeny  diskuse, 
výstavy a další akce.  

Střípky z akcí
Smyslem  Celonárodního 

čte ní  je  přiblížit  Bibli  lidem 
způsobem,  který  je  smys-
luplný  a  srozumitelný.  Na 
každém  místě  akce  probí-
há  trochu  jinak,  vše  záleží 
na  kreativitě  a  možnostech 
lokálních pořadatelů. V Pra-
ze  i  Brně  dva  roky  po  sobě 
uspořádali  slavnostní  večer, 
kde z Bible četli známí herci, 
v  Ústí  nad  Orlicí  například 
uspořádali  neobvyklý  čtecí 
maraton: „V roce 2009  jsme 
využili  akci    na  maximum,“ 
vzpomíná  místní  pořada-
tel  Dan  Dostrašil.  „V  našem 
městě  jsme  ve  spolupráci 

pěti místních církví a zástup-
ců samosprávy uspořádali 24 
hodinový  nonstop  maraton 

na náměstí před kostelem a 
pak jsme ještě zorganizovali 
,spanilé jízdy‘  do města Krá-
líky a do vesničky Mladkov.“

Celá Bible za 78 hodin
Bible  se  na  různých  mís-

tech četla různě dlouho. Asi 
v  deseti  městech  dokonce 
přečetli  Bibli  celou.  Např. 
v Jihlavě, kde akci pořádala 
Evangelická  církev  metodi-
stická  společně  s  Apoštol-
skou  církví,  přečetli  celou 
Bibli  za  78  hodin.  Jinde  se 
soustředili  na  Nový  Zákon, 
většinou  na  evangelia  či 
jiné biblické texty vztahují-
cí se k Velikonocům. 

Organizátoři  v  Brně  vypo-
zorovali, že se během tří dnů 
do  čtení  zapojilo  více  než 
dvojnásobek žen než mužů. 
Projekt rovněž přitáhl pozor-
nost lidí všeho věku, např. od 
organizátora  Rostislava  Ho-
reka z Církve československé 
husitské  v  Sepekově  víme, 
že nejmladšímu čtenáři bylo 
13 let a nejstaršímu 88. 

To není kontrola – jdu si 
koupit Bibli!

Nechybí ani kuriózní his-
torky.  Kazatel Jednoty bra-

trské  v  Nové  Pace  Bohdan 
Čančík prozradil, že k jejich 
stánku  přišla  jedna  velká 
romská  rodina,  se  kterou 
byli  delší  čas  v  kontaktu: 
„Jeden  z  nich  říkal:  ,Vsadil 
jsem  se,  že  tu  budu  číst‘. 
Opravdu zasedl za stůl a do 
mikrofonu řekl: ,Dobrý den! 
Teď čtu pro rodinu Šamko-
vu‘. A pak začal číst. Bylo to 
veselé a moc milé.“

Jiná  příhoda  se  stala 
v  Brně.  Místní  organizá-
tor  František  Pala  vypráví: 
„Jeden  den  okolo  v  autě 
patrolovali policisté. Zasta-
vili,  jeden  z  nich  vystoupil 
a  rázoval  si  to  ke  stolku, 

kde  byly  vystaveny  Bible. 
Řekli jsme si: „Á, kontrola!“ 
a  hledali  jsme  doklady,  že 
vše je legální. Tu onen muž 
zákona praví: „To není kon-
trola  –  jdu  si  koupit  Bibli!“ 
Tak také učinil a spokojeně 
odkráčel k autu. Nasedl, za-
bouchl  dveře  a  pokračoval 
v patrole.

Ohlasy z knihoven 
„Zapojením knihovny do 

akce Celonárodní čtení BIB-
LE jsme v celé knihovně na-
vodili příjemnou atmosféru 

blížících se Velikonoc, pod-
pořili komunitní aktivitu 
a neposlední řadě jsme rádi 
propagovali dobrou knihu, 
kterou by měli všichni znát.“

Knihovna Václava Štěcha, 
Slaný 

„Škoda, že jsme se ke čtení 
nepřipojili již v roce 2009. 
Díky tomuto projektu se 
v knihovně potkali naši čte-
náři a lidé, kteří zatím do 
naší knihovny nenašli ces-
tu, a vytvořili neobyčejně 
příjemnou atmosféru.“

Knihovna města Hradec 
Králové

bible – staronová 
láska ČeChů?

„Bibli potřebujeme jako sůl. Nechápu, že to 
u nás lidi nečtou.“ Karel Schwarzenberg
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Neprodejné

Křesťanské společenství Praha 
22.4. Velkopáteční bohoslužby  18:00, Na Žertvách 23, Praha 8, metro B Palmovka

24.4. Nedělní shromáždění 10:00 a 16:00, Na Žertvách 23, Praha 8
9:30, ZŠ TGM, Ortenovo nám. 34, Praha 7
10:00, KD Kyje, Šimanovská 47, Praha 9
10:00, Strašnické divadlo, Solidarity 53, Praha 10
10:00, Komunitní centrum Matky Terezy, U Modré školy 2337/1, Praha 11
10:00, KC Novodvorská, Novodvorská 1013/151, Praha 4
15:30, Komunitní centrum Nové Butovice

25.4. Velikonoce ve chválách, modlitbách a uctívání (MLASK, UP, GINA)
17:00, Na Žertvách 23, Praha 8, http://praha.kaes.cz

O čem tedy jsou Velikonoce? O svobodných lidech. Tak, jak to řekl Dwight D. Eisenho-
wer: „Historii svobodných lidí…“ (dokončení v tajence).

velikonoční křížovka

Bible 
KAPESNÍ PRŮVODCE

Bible  KAPESNÍ PRŮVODCE
 M

ICHAEL KEENE
Tento titul přináší přehledné informace 
o knize, která tvoří základ dvou světových 
náboženství: judaismu a křesťanství. 
Dává nahlédnout do dějin biblických 
dob i do tehdejšího životního způsobu, 
seznamuje čtenáře s obsahem a stylem 
jednotlivých biblických knih i s celkovým 
poselstvím Bible a jejím vlivem na naši 
minulost i současnost.

Hlavní přednosti knihy:

 čtivý a stručný text
 citáty známých osobností z celého světa
 slovníček klíčových slov
 barevné fotografie
 atraktivní design

Fotografie na obálce: Jon Arnold

Michael Keene promoval na London 
University s čestným titulem v oboru 
teologie a religionistika. Řadu let vyučoval 
v Londýně, Hampshiru a Suffolku. Nyní se 
už více než patnáct let plně věnuje psaní 
a mezi jeho knihy patří The Development 
of Christianty (Vývoj křesťanství; Stanley 
Thornes), Seekers After Truth (Hledači 
pravdy; Cambridge University Press) 
a Examining Four Religions (Přehled čtyř 
náboženství; HarperCollins).

BIBLE – kapesní průvodce

Bible je nejrozšířenější knihou 
na světě. Ale kolik toho o ní 
skutečně víme? Jak vznikla? 
Jaké texty obsahuje? Jaké má 
historické a kulturní pozadí? 
Jaký vliv měla v průběhu 
staletí na vývoj společnosti? 
Právě na tyto a mnohé další 
otázky odpovídá tato knížka.

Další tituly vydavatelství 
Biblion najdete na adrese:

www.biblion.cz

ISBN 978-80-87282-08-3

 MICHAEL KEENE

Barevná publikace na křídovém papíře, 160 stran. Cena 198 Kč

Bible je nejrozšířenější knihou na světě. Ale kolik toho o ní 
skutečně víme? Jak vznikla? Jaké texty obsahuje? Jaké má his-
torické a kulturní pozadí? Jaký vliv měla v průběhu staletí na 
vývoj společnosti? Právě na tyto a mnohé další otázky odpoví-
dá tato knížka.

„Když jsem dostal do ruky publikaci Bible – Kapesní průvod-
ce, zajásal jsem: To je přesně to, co jsem hledal. Kniha o Bibli, 
která není ani pro teology ani pro malé děti, ale pro „normální-
ho člověka“, jeho jazykem, a ještě ve formátu (téměř) kapesním. 
Doporučuji.“

Karel Řežábek, pastor Křesťanského společenství Plzeň

Tento  i  další  tituly  vydavatelství  Biblion  žádejte  u  svých 
knihkupců nebo přímo na adrese

www.biblion.cz

bible:
kapesní průvodce
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BIBLE, PŘEKLAD 21. STOLETÍ
přináší  nadčasové  poselství  Knihy  knih  v  současné,  čtivé 

češtině.  Zároveň  se  co  nejpřesněji  přesně  drží  hebrejského, 
aramejského  a  řeckého  originálu.  Od  svého  prvního  vydání 
v r. 2009 si překlad získal mimořádnou popularitu a s téměř 100 
000 prodanými výtisky se stal výrazným bestsellerem českého 
knižního trhu.
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