
Änechat zvìtšit mapku na 
formát A0  (840x1180mm)
Änalepit zvìtšenou mapku na 
pevnou podložku
Änakoupit mapky pro dìti       
a odstøihnout kartièky s èísly
Äpøi každé mši svaté s dìtmi 
èíst jako první ètení jednotlivé 
texty podle kartièek. 
Äpøed / pøi / po mši svaté 
vybarvit vybrané políèko na 

velké mapì
Ävyzvat dìti, aby si stejné 
políèko vybarvily ve své mapce 
doma
Ädát pøi mši svaté dìtem 
kartièku s odpovídajícím èíslem, 
kterou si mohou uložit do své 
mapky. 
Änechat dìti sbírat bìhem roku 
celou sadu kartièek s mapkou cest 
apoštola Pavla.

Rok apoštola Pavla

Nabízíme mapku cest apoštola Pavla. 

Tuto mapku mùžete použít  ve výuce náboženství, pøi katechezi, 
jako celoroèní téma pro mše svaté  s dìtmi  a podobnì.

Návrh na  využití pøi mši svaté s dìtmi:



Jak mùžeme s mapkami 
pracovat?

YVymalujeme mapku a sadu 
malých obrázkù. 
YVystøihneme je, jednu èást 
jejich spodního dílu pøeložíme 
smìrem dopøedu a druhou 
dozadu. 
YPostavíme je na pøíslušná 
èísla na mapce. 
YPøeèteme si biblický úryvek, 
který se k danému místu 
vztahuje. 
YPøemýšlíme o tom, co 
všechno se stalo na jednotlivých 
místech.

Mùžeme obrázky buï pøilepit 
spodním dílem na mapku, nebo 
je uložíme do dopisní obálky.

Mapky a ostatní biblické 
materiály si mùžete objednat     
v Èeském katolickém biblickém 
díle v Dolanech 
(formát A3, tvrdý karton, 
výrobní cena 7,- Kè).

Dále nabízíme v podobném 
provedení:

2. Palestina v dobì Ježíšovì
3. Praotcové Izraele
4. Mojžíš
5. Josef Egyptský
6. Saul, David, Šalomoun
7. Eliáš a Elizeus

Biblické mapky

zvìtšená mapka 
Palestiny v dobì Ježíšovì 

v kostele v Lipovì



Èeské katolické biblické dílo

Biblické dílo je pastoraèn? instituce zaloþená v roce 1993 Èeskou 
biskupskou konferenc?. Nað?m úkolem je pøedevším pomáhat 
lidem lépe porozumìt Písmu svatému. Proto k naší èinnosti patøí:

üPraktická práce s Biblí – biblické kurzy pro dospìlé, dìti, 
mládež, seniory, knìze, pastoraèní asistenty, katechety a 
animátory
üBiblicky zamìøené duchovní obnovy
üKurzy vytváøení biblických postavièek a praktická práce s nimi
üBibliodrama jako jedna z forem praktické práce s Biblí
üMetodické kurzy pro animátory spoleèenství
üBible v liturgii – rozhlasové poøady s výkladem nedìlních 
liturgických ètení, které vysílá rádio Proglas. Texty jsou 
zveøejnìny na našich stránkách – www.biblickedilo.cz

Další pomùcky 
pro biblickou pastoraci

A. Hechtová:
&Kreativní pøístupy k Bibli
&Tvoøivá práce s biblickými 
        postavièkami

Metodické pomùcky pro mode-
rátory biblických skupinek. 
Odpoví na otázky, jak vést 
biblickou skupinku, jak èíst 
Bibli, jak se kreativnì zapojit.



Den Bible - 16. 11. 2008

Adresa: Dolany 443, 783 16 Dolany 
u Olomouce

Telefon: 605 300 466
Email: info@bible-cz.org
URL: www.biblickedilo.cz

YÈeské katolické biblické dílo je církevní nezisková 
organizace, která je financovaná z darù drobných dárcù a farností.
 
Y33. nedìle v liturgickém mezidobí (letos 16. 11. 2008) je 
vyhlašována jako Den Bible. V tento den probíhá ve farnostech 
sbírka na biblický apoštolát v ÈR. Výtìžek sbírky se podle 
rozhodnutí ÈBK  dále dìlí mezi dvì organizace:

Ä75 % - Èeská biblická spoleènost - na Bible pro Afriku
Ä25 % - Èeské katolické biblické dílo - na biblický apoštolát 
                v ÈR (aktuálnì biblická  práce v roce sv. Pavla)

YÈíslo úètu Biblického díla:  1015502075/5500
YSpecifický a variabilní symbol: IÈO farnosti, nebo RÈ dárce

YZa veškerou podporu (modlitbou i financemi) jsme velmi 
vdìèní a rádi vám vystavíme na požádání potvrzení o daru. 
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