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Více než deset let jsem čle-
nem Rady ETS. Zažil jsem 
mnoho změn, střídání 
ředitelů, učitelů i řadu 
studentů. Z pohledu 
historie školy jde o vý-
znamný časový úsek. Jak ze 
své pozice školu vnímám? Na 
názvu semináře popíši tři podstatné 
rysy školy.
Evangelikální – Nebylo vždy samozřej-
mostí, že by spolu církve, ani ty evange-
likální, úzce spolupracovaly. Po revoluci 
měla každá církev ambici mít své vlastní 
vzdělávání a spolupráce byla vnímána 
jako možné ohrožení vlastní teologické 
identity. Ta byla po revoluci stále křeh-
ká. Spíš jsme věděli, kým nejsme, než to, 
kým jsme. Mladí lidé v církvích neměli 
potřebu se s vlastní tradicí identifikovat, 
považovali ji za zbytečnou. Teprve vývoj 
v posledních letech nás vede k tomu, 
abychom se snažili porozumět vlastním 
teologickým důrazům, a nezapomínali 
přitom na to, že jsou pouze jednou z ví-
cero odpovědí. Nikdo z nás nestuduje 
ani neotevírá Bibli jako nepopsaný list 
papíru. Jsme zformováni svou tradicí 
i rodinou, které ovlivnily naše teologické 
předporozumění. Toto vědomí nás může 
vést k pokornému naslouchání jeden 
druhému. Snaha porozumět vlastní 
cestě při rozhovoru s ostatními je v tom 
zásadní. A právě k tomu vytváří škola 
bezpečné prostředí. Vymezuje rámec 
evangelikálního hnutí, které nepatří vý-

lučně jedné tradici, ale vychá-
zí z předpokladu znovuzro-
zeného života, ukotveného 
v Písmu a čerpajícího 
z moci Ducha svatého.

Teologický – Důraz na po-
ctivou teologickou práci je 

jedním z hlavních pilířů práce 
na ETS. Nejde jen o mě, mé pocity 

a prožívání. Vstupujeme do společných 
dějin výkladu Písma, které nás mohou 
vést ve chvíli, kdy se sami ztrácíme. 
Připomínáme si, že teologie jako taková 
není cíl, ale je snahou popsat Nepo-
psatelného a zařadit Nezařaditelného. 
Můžeme si dovolit klást i otázky, na 
které nejsou odpovědi, a zkoušet to 
zas a znova. Učit se s vědomím, že 

naše přemýšlení není nepřítel, kterého 
musíme umlčet, ale že je Božím darem, 
který máme rozvíjet. Takovou teologii 
na škole nacházím. Poctivou, pokornou 
a zároveň odvážnou. Přeji mnoha dalším 
studentům, aby ji zde zažili.
Seminář – Ambicí zakladatelů bylo 
mít seminář – místo, kde spolu učitelé 
a studenti studují, sdílí své životy i bydlí. 
Dnes převažuje kombinovaná forma 

studia. Přesto ETS neztratil ambici 
dát svým studentům nejen znalosti, 
ale i formovat jejich charakter. Nejde 
jen o znalosti oceněné známkami, ale 
i o osobní duchovní život studenta 
a charakter služebníka. Důrazem, který 
se nedá převést na kredity, zůstává 
ETS v porovnání s mnoha podobnými 
školami jedinečný. Ovoce tohoto důrazu 
ale vyjde najevo teprve s odstupem času, 
možná desetiletí. Stojíme před otázkou, 
jestli právě takovou školu společně chce-
me. Nejen církev, i teologické vzdělávání 
je vystaveno tlaku doby.
Pokud máme nějaké otázky nebo 
pochybnosti, mluvme o nich. Společ-
nou cestou nemůžeme jít bez vzájemné 
důvěry. Osobně věřím tomu, že tato spo-

lupráce smysl má. Každá z našich církví 
je jen kapkou v moři české společnosti. 
Kolem nás je mnoho tisíc těch, které 
můžeme oslovit. Budeme-li se učit jeden 
od druhého, může být naše svědectví 
těm, kteří se na cestu s Kristem zatím 
nevydali, srozumitelnější.

Jan Jackanič
Místopředseda Rady ETS,  

tajemník Výkonného výboru BJB

Akční plán ETS 
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Milí přátelé,

ke psaní tohoto úvodníku přistupuji 
s pocitem vděčnosti. Od posledního  
Dynamisu se na ETS událo 
mnoho dobrého, zmíním 
alespoň to nejdůležitější.
Tým Strategického 
plánování během jara 
zformuloval návrh 
Strategie rozvoje školy na 
období 2019–26 a v květnu 
ji předložil Radě ETS ke schvá-
lení. Schválený Akční plán rozvoje 
byl v září předložen Radě CB, která jej 
přijala. Dokument formuluje pět okru-
hů rozvoje školy, na které se chceme 
soustředit: 1) Dobrá prostupnost na VŠ, 
2) Stabilizace lidských zdrojů, 3) Budo-
vání pozitivního obrazu ETS, zvýšení 
čitelnosti, 4) Aktualizace studijních 
programů, 5) Dlouhodobě udržitelné 
financování. Dokument je pro zájemce 
k dispozici ke stažení na webu školy. 
Radě ETS poslouží k efektivnímu řízení 
školy.
Úspěšně jsme uzavřeli jednání s KTK 
PF UMB v Banské Bystrici o přijímání 
studentů a absolventů ETS do Bc. stu-
dijního programu Evanjelická teológia. 
Jeden absolvent a tři studenti ETS na 
základě dohody již souběžně studují 
i v B. Bystrici. Při splnění podmínek je 
nyní možné dokončit DiS. na ETS a Bc. 
v B.B. současně. Možnost Bc. studia za 
velmi dobrých podmínek se otevřela 
i minulým absolventům ETS. Podrob-
nosti sdělíme na vyžádání.
Další dobrou zprávou je, že Akademic-
ký senát UK v červnu znovu umožnil 
započítávání kreditů studentům VOŠ. 
Našim absolventům se tak otevírá mož-
nost pokračovat na ETF UK. Jednání 
o konkrétních podmínkách obnovené 
spolupráce s vedením fakulty nás ještě 
čekají. Máme naději, že bude možné 
pokračovat za podmínek, které platily 
do roku 2016.
Během léta došlo na ETS k personálním 
změnám. Viktor Ber odchází po čtrnácti 
letech ve funkci zástupce ředitele pro 

věci pedagogické učit na plný úvazek na 
Jihočeskou univerzitu. Na ETS zůstává 
jako vyučující a ještě minimálně rok 
povede katedru biblistiky. Do funkce po 

něm nastupuje Jiří Bukovský. 
Viktor se na stránkách 

Dynamisu rozloučí, Jiřího 
současně představujeme. Na 
ETS také přichází tři noví 
učitelé: Lubomír Ondráček, 

Alena Rousková a Zuzana 
Vačkářová. Dále jsme přijali 

jako asistenta ředitele Libora  
Duchka. Aby v Dynamisu nebyly tento-
krát jen rozhovory, představíme vám ho 
v příštím čísle zpravodaje. Dále chys-
táme personální změny ve vedení tří 
kateder. Někomu se blíží věk odchodu 
do důchodu, jinde o to stávající vedoucí 
požádali. Více se dozvíte v některém 
z dalších čísel.

Ve spolupráci s Visible Music College 
z Memphisu, USA, připravujeme nový 
studijní program, zatím s pracovním 
názvem Soudobá křesťanská hudba. Pro 
tento školní rok jsme připravili čtyři 
víkendová soustředění Visible Music 
Weekends. Více k tématu najdete v sa-
mostatném článku.
Usilujeme o to, aby byla ETS více vidi-
telná. Pracujeme na rozvoji FB stránky 
semináře a budeme rádi, když nám dáte 

lajk :-) Letos poprvé jsme měli stánek na 
United, poprvé se ve dnech 22.–25. 10. 
2019 zúčastníme veletrhu Gaudeamus 
v Brně a budeme mít stánek na Brod-
festu.
Pracovali jsme na grantu OP VVV, kde 
garantujeme oblast teologie a filosofie. 
Vznikly studijní materiály pro on-line 
kurzy odborné angličtiny a němčiny 
a čtyři kurzy z oblasti teologie. Aktu-
álně připravujeme koncept spolupráce 
humanitních VOŠ se zaměstnavateli 
a VOŠ jako center celoživotního vzdě-
lávání.
Částečné zaměstnání pracovníků školy 
do grantu snížilo mzdové náklady semi-
náře. Díky tomu jsme během prázdnin 
zrealizovali kompletní výměnu výpočet-
ní techniky školy (stávající počítače jsme 
dostali před pěti lety darem jako vyřa-
zenou techniku). Vyměnili jsme všech 
sedm plynových kotlů z roku 1998, které 
byly již 7 let za hranicí životnosti. Díky 
grantům se podařilo provozní výdaje 
školy v letošním roce významně navýšit. 
Podrobná čísla budou uvedena ve Vý-
roční zprávě ETS.
Knihovna ETS se stala veřejnou knihov-
nou. Díky tomu jsme získali grant na 
její další rozvoj. Knihovnu jsme vybavili 
třemi novými počítači a nyní aktuali-
zujeme software online katalogu knih, 
který uživatelům knihovny poskytne 
řadu nových funkcí a usnadní práci 
knihovny.
Závěrem bych chtěl poděkovat za květ-
novou Konferenci CB, která schválila 
nový model financování ETS na další 
čtyři roky. Vysoce oceňuji kultivovanou 
diskusi, vstřícný přístup a pochopení, 
které se ETS i mně samotnému dostalo. 
Za víc jak čtvrt století služby v církvi 
jsem ještě ze žádného setkání tohoto 
druhu neodcházel s tak silným vědo-
mím Boží bázně. Cítím ji i teď, když 
píši tyto řádky. Přijít s koncepcí rozvoje 
a získat důvěru je jedna věc. To je nako-
nec ta snazší část. Tou těžší a náročnější 
je pak nabídnutou koncepci rozvoje 
prakticky zrealizovat. Prosím vás v té 
věci o modlitby. Kvalitní ETS je naše 
společné dílo.

Váš Miloš Poborský, 
ředitel ETS

Novinky ze života školy
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  Mohl by ses nejprve 
krátce představit? Z jaké 
pocházíš rodiny? 
Pocházím z Kutné 
Hory z věřící rodiny 
s poměrně dlouhými 
křesťanskými kořeny. Od 
malička jsem měl kolem sebe 
v rodině i církvi řadu krásných 
lidí s upřímnou vírou, kteří dávali Boží 
království na první místo. To považuji za 
jeden z nejvzácnějších darů. 

  Proč ses rozhodl studovat teologii?
Na gymplu se moje zájmy začaly naklá-
nět humanitním směrem. Teologie mě 
lákala. Znal jsem ale příběhy lidí, jejichž 
víře a službě teologie příliš neprospěla. 
Zároveň jsem vzhlížel k lidem z církev-
ních dějin i současnosti, kteří posouvali 
církev dál, a viděl jsem, že to byli lidé 
vzdělaní, kteří se teologii věnovali. Pus-
til jsem se do toho a nelituji. Studium 
teologie prohloubilo moji víru, pomohlo 
mi dostat se k pramenům a milovat 
Boha víc. 

  Magisterské tituly máš dva a ne-
dávno jsi získal doktorát. Co jsi 
studoval?
Studoval jsem teologii, filosofii a kultur-
ní antropologii na Karlově univerzitě. 
Na různě dlouhých studijních pobytech 
jsem byl v Londýně, Cambridgi, Heidel-
bergu, Bonnu a Amsterdamu. Také jsem 
se věnoval islámu, kultuře a jazykům 
Blízkého východu. V doktorské práci 

jsem se zabýval raně křesťan-
skou bohoslužbou v 1. Ko-

rintským 12–14. 

  ETS jsi nestudoval, ale 
už tu učíš osm let. Jak se to 

stalo?
Na začátku stálo „náhodné“ 

setkání s Peterem Cimalou, kterého 
jsem potkal v univerzitní knihovně 
v Heidelbergu. Ten na ETS učil a o rok 
později si na mě vzpomněl, když hledali 
posilu pro výuku novozákonních před-
mětů. 

  V čem myslíš, že je ETS oproti 
jiným školám jedinečná?
Myslím si, že ETS je nedoceněný poklad, 
který česká církev má. Je to škola česká 
a evangelikální. Učí zde řada kvalitních 
lidí s dobrým vzděláním, živou vírou 
a láskou k církvi. Je tu svoboda hledat, 
ptát se, pochybovat. Zároveň je to škola 
zbožná. Setkávají se tu učitelé a studenti 
z různých církví z celého evangelikální-
ho spektra a z celé republiky. Jedinečné 
je spojení teologie a pastorace. Těší mě, 
kolik našich studentů úspěšně slouží 
v české církvi, na misii nebo pokračuje 
ve studiu na vysoké škole. 

  Kde naopak vidíš slabé stránky 
ETS?
Spoustu věcí na ETS drží nadšení 
a nasazení zúčastněných. Je to vidět na 
vybavení školy, časových možnostech 
učitelů či nepřehledném studijním 

systému. Výzvou je získávání studentů 
a prezentace školy. Vzpomínám na vý-
rok jednoho nového studenta: „ETSka je 
super. Škoda, že o tom nikdo neví.“ 

  Chystá se něco nového?
Aktuálně mluvíme o novém programu, 
který by byl zaměřen více na praktickou 
službu. Přemýšlíme, co česká církev 
potřebuje a co bychom mohli nabídnout. 
Na zahraničních biblických školách 
bývají programy zaměřené na službu 
dětem, mladým, zakládání sborů, misii 
nebo křesťanskou hudbu. 

  Na ETS máš poloviční úvazek. Co 
děláš dalšího?
Druhou polovinu úvazku mám ve sboru 
Křesťanského společenství v Praze. Pravi-
delně kážu a podílím se na vedení sboru. 

  Co bys rád vzkázal čtenářům Dyna-
misu?
Aby zachovali škole přízeň, využili jejích 
služeb a poslali nám nadané studenty 
s touhou po růstu a službě. ETS je tu pro 
vás! 

Jiří Bukovský – nový studijní 
zástupce ředitele

Jiří a Viktor při předávání agendy

Dny otevřených dveří: 
denní studium: 

úterý 1. 10., 5. 11. a 17. 12. 
dálkové studium:

sobota 5. 10., 9. 11. a 4. 1. 2020
další termíny viz web školy

ETS VOŠ 
aktuálně:
48 studentů
11 kurzistů

35 vyučujících
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Hudební víkendy na ETS
Během víkendu 19.–21. července proběhl v ETS první z plánovaných čtyř 
víkendů, věnovaných hudební stránce bohoslužby pod názvem Visible 
Music Weekend. Navázali jsme na Visible Music Week, který proběhl 
v létě 2018. Ústředním tématem prvního víkendu bylo Zkoušení a vystu-
pování s kapelou. Tým učitelů z Visible Music College z Memphisu, USA, 
tvořili Matt a Natalie Cossovi a Karissa Walhof, za ETS pak Jéňa Krištof  
a Tomáš Pavlíček. 

Účastníci campu ocenili 
zejména přátelskou 
a otevřenou atmo-
sféru, vynikající vy-
učování a bezpečné 
prostředí, kde bylo 
možné sdílet své my-
šlenky i nejistoty. Spo-
lečně strávený čas u jídla 
vytvořil prostor k osobním rozhovorům 
s učiteli i ke sdílení vlastních zkušeností 
ze služby ve chvalách. Matt je nejen vy-
nikající muzikant, ale také velmi dobrý 
teolog. Oborem jeho zájmu je teologie 
chval. Jeho vyučování o uctívání Adama 
a Abrahama bylo překvapivě hluboké. 
Dostatek času jsme věnovali otázkám 
účastníků a také společné praxi hraní. 

Hlavním řečníkem listopadového 
víkendu bude Ken Steorts, zakla-

datel skupiny Skillet a prezident 
Visible Music College. Součástí 
víkendu bude otevřený seminář 
na téma skládání písní. Podrobné 

informace a přihlašování na další 
víkendy viz www.etspraha.cz.

Termíny a témata 
dalších Víkendů:
15.–17. listopadu: Hraní ve skupině, 
skládání písní. 
Hlavní řečník: Ken Steorts
7.–9. února 2020: Nahrávání ve studiu. 
Hlavní řečník: v jednání
29.–31. května 2020: Nahrávání živého 
vystoupení. Hlavní řečník: Matt Coss

Program 2. víkendu 15.–17. listopadu
9:00 Vyučování: Uctívání 2: od Abraha-
ma k Davidovi 
10:00 Hudební teorie a teorie sluchu
11:00 Workshopy předávání zkušeností
A) Skládání písní: (K. Steorts)
B) Chvály: seznam písní, komunikace 
s posluchači, jak je zapojit (T. Pavlíček)
12:30 Vyučování: Témata a osobnosti 
Bible
14:30 Workshopy předávání zkušeností
A) Spolupráce s druhými při skládání 
písní: (K. Steorts)
B) Učíme druhé vést (R. Novotná, 
T. Pavlíček, J. Krištof)
17:00 Kapely: Praxe, příprava večerního 
vystoupení
20:00 Hraní nových písní
21:00 Shrnutí, závěr

Pozor! 
Možnost zúčastnit 
se pouze seminářů 

o  skládání písní  
s  Kenem Steortsem!

V červnu 2019 studium ETS úspěšně dokončilo
pět studentů s titulem DiS

a dva s titulem Bc. (ve spolupráci s ETF UK).
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Ohlasy účastníků  
prvního víkendu

Na víkend mě přived-
la touha vykročit 
z našeho církevního 
rybníčku a potkat 
lidi, kteří dělají chvá-

ly jinak, a možná i líp 
než já, a něco nového se 

naučit. Někdy si nevím rady, jak vést hu-
dební skupinu a co vlastně máme dělat. 
Mohl jsem se zeptat někoho, kdo to dělá. 
Překvapilo mě, že se to dokonce učí. Bylo 
to super, ti lidé rozhodně vědí, co dělají. 
Překvapil mě seminář o psaní písniček. 
Měl jsem z toho strach, ale zkusil jsem to 
a byla to inspirativní zkušenost. Rozhodl 
jsem se, že chci začít vytvářet prostor 
k tomu, aby lidé ve chvále mohli uplatnit 
svou kreativitu. Přistupovat ke chvále 
svobodněji. Jsem moc rád, že jsem tu byl, 
a těším se na další víkendy. 

Petr Šedivý

Chtěl jsem se potkat se 
zkušenějšími učiteli 

křesťany v bezpečném 
prostředí, kde by-
chom měli společen-

ství, mluvili o hudbě, 
chvalách, o tom, jak hrát 

spolu. Vždy záleží na tom, jací lidé se 
sejdou, a tady se to povedlo. Člověk tak 
nějak ví, co mu jde a co nejde. Víkend 
mě povzbudil k učení. Chci se zlepšit ve 
hře na nástroj i ve zpěvu. Vidím, že po-
třebujeme zlepšit komunikaci mezi sebou 
v kapele. Mattovo vyučování o uvádění 
do vztahu – o vztahu s Bohem a vyjad-
řování lásky bylo inspirativní. Nově a víc 
rozumím tomu, jaký s námi má Bůh 

záměr. Víkendy budu doporučovat, pro-
tože spojení českého a amerického týmu 
vytvořilo bezpečné prostředí, vedoucí 
citlivě reagovali na naši úroveň a potře-
by. Někteří se z dřívějška už znali, jiní 

ne, ale vytvořila se dobrá parta, přesto-
že úroveň znalostí, přístupů ke chvále 
i hráčských dovedností byla hodně roz-
dílná. Získali jsme chuť dělat další kroky. 
Byl to první víkend, další jsou před námi 
a já věřím, že na to dobře navážeme. 
Vážím si i toho, že je to zaštítěno právě 
ETS. Vidím tu jasný, snad až prorocký 
směr do budoucna. Česká církev chce mít 
dobré chvály a učit se společně přicházet 
k Bohu.

Michal Petras

Chvály jsou důležitá součást mého života 
a služby. Ráda využívám různé příleži-
tosti, v minulosti jsem už podobné akce 

navštívila. Tady jsem 
viděla, že se půjde 
víc do hloubky než 
na jiných akcích, 
kde jsem byla, takže 

jsem se přihlásila. Bylo 
skvělé být s lidmi, kteří 

mají s chválou mnohem větší zkušenos-
ti, ale i hodně životní moudrosti. Na 
víkendu bylo dost prostoru zkusit si něco 
nového a získat k tomu zpětnou vazbu 
od lektorů. Došlo mi tady, jak důležité 
je mít dobré vztahy s ostatními hudeb-
níky v kapele. Není to jen o té hudbě, ale 
i o tom, jaké máme vztahy mezi sebou. 
Když se známe a máme se rádi, pomůže 
to i hudební stránce naší služby. Snáze 
si pak řekneme, co se od koho očekává, 
snáze se dohodneme. Získala jsem tu 
chuť zkoušet nové věci, nebát se toho 
a být otevřená i něčemu, na co třeba 
zrovna nejsem zvyklá. Byl to příjemně 
strávený čas spolu. Kdokoliv na jakékoliv 
úrovni se tu naučí něco nového a získá 
nové podněty pro službu. 

Marta Hrabcová

Přišel jsem, protože 
sloužím hudbou ve 

sboru a cítím potřebu 
se zlepšit ve hře na 
nástroj. Oceňuji, že 

jsem si zkusil složit 
svoji vlastní melodii, 

svoji vlastní písničku. To pro mě bylo 
úplně nové. Něco z hudební teorie jsem 
si oprášil, něco ani nevěděl. Díky tomu 
budu moct např. lépe transponovat 
písničky do jiných tónin. To, co jsem se 
naučil, určitě ve službě využiji. Víkendy 
doporučuji, Každý se tu určitě posune 
dál, ať už v teoretických, nebo praktic-
kých dovednostech a znalostech. 

Tomáš Morávka 

HORIZONTY: aktuální nabídku kurzů  
pro veřejnost najdete na webu ETS.
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Mise ETS v Jižním Súdánu
Už to bude téměř 10 let, co nás bratr 
Bernard Oringa, arcibiskup Episkopální 
církve v Jižním Súdánu (JS), požádal 
o pomoc a spolupráci. Nežádal pení-
ze na humanitární projekty, ale řekl: 
„Přijeďte nás učit.“ V JS, nejmladším 
státě světa, rozvráceném půlstoletí 
trvajícími občanskými válkami, můžete 
utratit milion dolarů a nebude to vidět. 
Bernard sází na investici do vzdělání slu-
žebníků. Církev vyrostla spontánně mezi 
kmeny v buši za probuzení na přelomu 
80. a 90. let. Mnozí pastoři mají 
tisícová shromáždění, přitom 
sami sotva umí číst. Srdce jim 
hoří pro Pána, ale potřebují 
zakotvit v Bibli. Bernard si 
to uvědomuje, a právě proto 
nás požádal hlavně o biblické 
vyučování.
Od roku 2011, pokud to bez-
pečnostní situace aspoň trochu 
dovolila, se nám podařilo zhru-
ba jednou za dva roky uspo-
řádat výpravu s vyučovacím 
programem. V malém týmu, od 
města k městu („město“ je hod-

ně chýší pohromadě), od sboru ke sboru. 
Na každém místě několikadenní výuka. 
Na lekce přicházejí pastoři, diakoni, ve-

doucí mládeže, muži i ženy, mladí i staří, 
po desítkách, i přes sto najednou. Touto 
formou ale není možné se systematicky, 
dlouhodobě věnovat jednotlivcům.

Spolu s Bernardem proto zakládáme 
stálou biblickou školu. Podařilo se nám 
získat rozsáhlý pozemek bývalého uprch-
lického tábora v Ame. Jsou to zatím 
ruiny v buši, ale jeden objekt už jsme 
opravili a další jsou na řadě. V areálu je 
dost místa nejen pro biblickou školu, ale 
i pro školu základní, pro sirotčinec, klini-
ku, ubytování a políčka. Chceme tu mít 
pevnou základnu pro holistickou misii 
v širokém okolí.
Je to příležitost nejen ke vzdělávání 
křesťanů v JS. Zkušenost z Afriky je 
velká škola i pro nás. Možnost zúčastnit 

se nabízíme studentům ETS 
i dalším zájemcům o zahra-
niční misii. Příprava na výjezd 
v létě 2020 proběhne během 
školního roku formou semi-
náře k praxi z misiologie. Je to 
krok víry, protože nikdy není 
jisté, jestli se výprava nakonec 
uskuteční. Bude záležet na 
bezpečnostní situaci. Přízni-
vá situace je ale šancí jen pro 
připravené.

Rostislav Staněk, M.A. 
in Missions, učitel ETS,  
předseda Spolku pro JS

Příznivá situace je šancí 
jen pro      připravené.

Polarizace společnosti není ničím 
novým, přesto je pro církev i jednotlivé 
křesťany stále větší výzvou. Potřebujeme 
hledat způsoby, jak vykročit ze svojí kul-
turní bubliny a budovat mosty k lidem, 
kteří jsou jiní než ti, které potkáváme 
v našich sborech. Jak v době, kdy narůs-
tají extrémy, polarizace a populismus, 
přinášet evangelium Kristovým způso-
bem? Kdosi řekl, že největším nebezpe-
čím zla je, že vyzývá k boji a strhává člo-

věka na stejnou úroveň. Jak tomuto tlaku 
odolat jako jednotlivci i společenství?

Hlavní řečník
Profesor Miroslav Volf je chorvatsko-
-americký teolog. Pochází z letničně 
evangelikálního prostředí. Věnuje se 
zejména systematické teologii. Zalo-
žil a vede Centrum pro víru a kulturu 
v Yale. Je zapojen do mezinárodního 
ekumenického dialogu. Je autorem řady 

knih. Česky vyšla kniha Odmítnout nebo 
obejmout? – Totožnost, jinakost a smíření 
v teologické reflexi. Dalšími řečníky 
fóra budou Pavel Hošek, Marek Macák 
a David Novák.
Tak jako v minulých letech, i tentokrát 
budou součástí fóra tematické networky, 
panelová diskuse a semináře. Fórum 
vytváří jedinečnou příležitost pro setkání 
s vedoucími z různých církví a oblastí 
služby. Podrobné informace a přihlášky 
naleznete na webu www.evangelikalni-
forum.cz. Pořádá ETS a ČEA. 

EF je opravdu tím, čím 
tvrdí, že je. Je to jedinečný 

český prostor, kde se 
scházejí k aktuální diskuzi 
ti, pro které je evangelium 

něčím velmi zásadním.
MICHAL KLUS, Pastor SCEAV

Budoucí biblická škola v Jižním Súdánu
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Rozhovor s Viktorem Berem
  Zpravodajská agentura ETS o tobě 

zjistila cosi závažného!?
Od září jsem nastoupil na plný úva-
zek na Teologickou fakultu Jihočeské 
univerzity (TF JU), kde už pár let učím 
hlavně Starý zákon a judaistiku.

  Co tě k tomu vedlo?
Ve funkci zástupce ředi-
tele jsem sloužil po boku 
K. Taschnera, J. Valeše 
a M. Poborského celkem 
14 let, většinu času ale 
ne na plný úvazek. V době, 
kdy jsem nastoupil, jsem 
ještě dokončoval vikariát ve sboru 
CB v Poděbradech, později jsem získal 
dva granty na ETF UK a začal vyučovat 
na TF JU. Můj úvazek na ETS byl dosti 
elastický a asi jsem byl poněkud nestan-
dardní zástupce ředitele. Jsem rád, že 
jsem tak dlouho mohl spolupracovat se 
skvělými lidmi na ETS. V poslední době 
jsem však začal pociťovat, že narážím 
na své hranice a že možná představuji 
určitý strop pro další rozvoj školy.

  Co si pod tím máme představit?
V první řadě mé organizační (ne)schop-
nosti. Mám sice potřebu řádu, ale ta do 
značné míry vyplývá z obavy, že se můj 
soukromý binec přelije do veřejné sféry. 
Jsem rád, když věci dobře fungují, do-
kážu nastavit nějaký řád pro sebe i pro 
ostatní. Nicméně ve chvíli, kdy se věci 
zaběhnou, mám chuť se věnovat něčemu 
jinému, např. konkrétní výuce, studiu, 
nebo povídání s kolegy či studenty. 
Mám za to, že studijní oddělení potře-
buje nový impuls právě v oblasti orga-
nizace, který by mohl být studentům 
i kolegům vyučujícím ku prospěchu.

  Byly i nějaké další důvody?
Uvědomil jsem si i další věc. Díky velice 
konsensuálnímu přístupu všech ředitelů 
v době mé služby jsem měl možnost 
do spousty věcí mluvit a hodně věcí na 
škole ovlivnit. Na ETS se věci rodí při 
neformálních rozhovorech u kávy. Jako 
zástupci jsme měli velký prostor na 

setkáních Kolegia ředitele, měl jsem na 
starost setkání vedoucích kateder ETS… 
Tento způsob práce jsem si hodně 
užíval. Ale časem jsem si uvědomil, že 
už asi trochu trpím „zástupcovským“ 

komplexem, tzn. že mám mít na všech-
no názor, do všeho mluvit a vše 

posuzovat. Myslím, že nastal 
čas mě vystřídat, aby ta má 
ochota poradit a ke všemu 
se vyjádřit uvnitř mne sa-
motného ani v rámci školy 

příliš nezbytněla. Svou roli 
samozřejmě hrála i nabídka 

více učit a věnovat se odborné 
činnosti na TF JU.

  Na ETS tě ale budeme potkávat?
Budu nadále učit, dál mám na starost 
katedru biblistiky. Na pozici zástupce 
ředitele pro pedagogiku nastoupil Jiří 
Bukovský. Po možná více než 20 letech 
povede tuto oblast novozákoník. Jsem 
zvědav, zda potvrdí pověst pedantů a de-
tailistů, která biblisty většinou provází, 
a zda jeho novozákonní specializace 
nějak nově prodchne i studijní oddě-
lení – to si z kolegy Jiřího samozřejmě 
již dopředu dělám trochu legraci, abych 
mu ten nástup patřičně zpestřil. Jinak na 
ETS nově nastoupil také Libor Duchek, 
který částí své pracovní kapacity rovněž 
posílí studijní oddělení, a půl roku zde 
již pracuje nová studijní referentka 
Jana Háková. Doufám, že správu věcí 

studijních společně povznesou na vyšší 
úroveň.

  Co Tě na ETS v roli zástupce ředite-
le nejvíce bavilo?
Největším požehnáním ETS jsou lidé, 
kteří zde pracují a studují. Líbí se mi, jak 
jsme si na ETS blízko. Jedním ze symbo-
lů je pro mě jídelní koutek a kuchyňka 
v oddělení kanceláří – tolik věcí se zde 
probralo u jídla s kolegy a kolegyněmi, 
nápady se rojily, vtipy pršely, studenti 
se zastavovali na kus řeči, na pokračo-
vání exegetické diskuze, s pozvánkou 
na svatbu nebo aby si v kuchyňce pro 
zaměstnance ukradli hrnečky či příbo-
ry. Dokonce i toaleta je zde strategicky 
umístěná tak, že v případě potřeby ne-
zmeškáte nic ze zajímavé diskuze kolegů 
u jídelního stolu.

Ale vážněji… Myslím, že přes všechny 
problémy a nedokonalosti školy zde Pán 
Bůh koná velké dílo. Seminář je místo, 
kde se vesměs daří spojovat dvě oblasti 
často od sebe (bohužel) oddělované – 
totiž společenství víry a společenství 
kritického myšlení. Použiji-li poněkud 
otřepané přirovnání, pak zde vášnivě 
spoluexistují Jeruzalém a Athény. Je zde 
prostor pro veřejnou modlitbu, osobní 
vyznávání i šťouravé otázky, nad kterými 
se vyučující nepohoršují, ale snaží se je 
promýšlet a se studenty o nich hovořit. 
Těším se, že seminář si udrží toto své 
zvláštní klima, že bude prospívat a že 
bude „milý Bohu i lidem“ (L 2,52).Viktor Ber jak ho neznáte

Štika byla tak velká, že se na fotku vešla jen 
při pohledu zpředu
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Ptal se Miloš Poborský

  Mohl by ses nejprve krátce předsta-
vit?
Pocházím z věřící rodiny. Po škole jsem 
pracoval osm let v lesnictví. Letos na jaře 
jsem odešel na plný úvazek do CB Libe-
rec jako vikář. Jsem šťastně ženatý a hrdý 
otec dvou dětí.

  Proč ses rozhodl studovat ETS?
Během doby, kdy jsem pracoval v lese, 
jsem prožil Boží povolání ke službě 
v církvi. Vzal jsem ho vážně, a studium 

teologie na ETS bylo logickým vyústě-
ním.

  Jak se to stalo, že jsi nastoupil do 
vikariátu v Liberci?
V zimě 2018 jsem prožil další ujištění 
o Božím povolání ke službě. Rozhodl 
jsem se nastoupit na vikariát. Otázkou 
bylo, kdy a kde. Chtěl jsem nejdříve do-
studovat, ale situace v práci se postupně 
stala neúnosnou. Zašel jsem na liberecké 
staršovstvo a domluvili jsme se.

  Jak to přijala manželka?
Je dcera kazatele. Zamlada prohlašovala, 
že kazatele za manžela v žádném případě 
nechce. Tak ho má. První povolání jsem 
prožil ještě v době, kdy jsme spolu cho-
dili. Tehdy ještě mohla couvnout. Když 
mi na svatbě řekla své ano, už tušila, co 
ji čeká.

  Čeho si na studiu ETS nejvíce ceníš?
Že jsem studium přežil a dotáhl ho bez 
průtahů do úspěšného konce :-). Také si 
cením toho, že jsem poznal lidi z řad uči-
telů i studentů, kteří to s Kristem a církví 
myslí opravdu vážně a na kterých je vidět 
zápal. V neposlední řadě také vědomí, že 
mám ještě úžasnější manželku, než jsem 
si myslel. Bez její podpory bych nedostu-
doval.

  Pomohlo ti studium ETS nějak se 
změnit a případně jak?

Celkově se snažím o věcech více přemýš-
let. Když někoho slyším mluvit „z kaza-
telny“ nebo čtu nějakou duchovní litera-
turu, už to jen nepřejímám, ale snažím se 
to kriticky zhodnotit na základě biblické 
výpovědi.

  Co bylo na studiu nejnáročnější?
Asi to, kolik času celé studium vyžadova-
lo. Nepřeháním, když řeknu, že se tomu 
téměř vše muselo na čtyři roky podřídit. 
Manželství, rodina, služba ve sboru. 
Nakonec jsem to ale zvládnul!

  Využiješ, co ses naučil, ve službě?
Díky studiu jsem u sebe našel řadu 
slabin, které s Boží pomocí ještě musím 
vypilovat. Nabyté znalosti samozřejmě 
využívám, jsou ke službě nezbytné. Např. 
exegeze, homiletika, pastorační doved-
nosti…

Rozhovor s vikářem 
Pavlem  Homolkou 

  Co bys rád vzkázal stu-
dentům a učitelům na ETS?

To nejlepší, co může učitel 
udělat pro studenta, je že ho 
nadchne pro předmět, který 
vyučuje. Potom se dějí věci! 
Studentům bych popřál, aby 
se nechali nadchnout.

Pavel Homolka s rodinou

Evangelikální teologický seminář
Vyšší odborná škola teologická a sociální
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