
Jako ředitel školy jsem dospěl
k tomu, že jako křesťané se
potřebujeme vzdělávat ve všech
oblastech lidské činnos�. U teologie,
pastorace a sociální práce v církvi
panuje shoda. Na ní také stojí ETS.
Co ale další oblas�, třeba hudba
v církvi nebo poli�ka?

Muzikant-teolog
Jsme zvyklí, že jde-li někdo

na pódium, umí zpívat a hrát. Jde-li
na bohoslužbě jen o to, „zazpívat si
písničku“, asi to stačí. Mají-li ale
hudebníci přivést shromáždění
k ak�vnímu uc�vání Boha, pak je to
málo. Aby chvály vytvářely prostor
k setkání s Bohem, je třeba jim
biblicky rozumět a umět ke chvále
shromáždění prak�cky vést. Písně
vypovídají o Bohu. Ten, kdo je
skládá, je také teolog, jak dobře vědí
například účastníci Visible Music
Weekendů.

Volili byste Nabúkadnesara?
Jiná (církvi vzdálenější) oblast je

například poli�ka. Ježíš kázal
evangelium království. Při hledání
odpovědi na otázku, jak mohou
mimořádně obdarovaní lidé ve vliv-
ných pozicích šířit Boží království
a jaké jsou jejich potřeby, jsem se
rozhodl se setkat se třemi vrchol-
nými poli�ky, křesťany. Zdá se mi, že
oscilují někde mezi nadšením,
pragma�smem a skepsí. Nadšením
tam, kde se alespoň něco podaří
posunout směrem Božího království.

Na cestě Pragma�smem, protože nakonec se
i v nesnadných situacích musí
rozhodnout. Skepsí, protože v církvi
moc porozumění nenalézají.

Za svá rozhodnu� bývají kri-
�zováni lidmi, kteří celou šíři
problema�ky ani neznají. Zbožného
Josefa si Bůh použil při záchraně
pohanského Egypta. Daniel s kolegy
sloužil Nebúkadnesarovi, králi
(a poli�kovi) nepříteli, který dobyl
Jeruzalém, vyplenil chrám a Izraelce
odvedl do zaje�. Sloužili mu nadmíru
dobře: Kdykoli od nich král potře-
boval moudrou a rozumnou radu,
zjis�l, že desetkrát převyšují všechny

věštce a kouzelníky v celém jeho
království (Da 1,20). Jak mohli být
tak dobří? Měli Boží mandát, čerpali
z nebeských zdrojů.

Nebúkadnesarova poli�cká stra-
na by nám jistě lezla krkem, a � čtyři
neudělali kompromisy se svou vírou.
Kdyby byli členy církve dnes, možná
by někteří členové žádali jejich
vyloučení.

Za sebe jsem se rozhodl, že
křesťanským poli�kům chci být
v jejich nesnadném poslání oporou.
I tam, kde jsou mé poli�cké prefe-
rence odlišné. Přeji jim, aby obstáli.
Získávají zkušenos� a vytvářejí pros-
tor pro své budoucí následovníky.
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Máme toho nejlepšího učitele
Jako křesťané můžeme a máme

být užiteční nejen v církvi, ale
i v umění, vědě, médiích, byznysu
nebo poli�ce. Kamkoliv nás Bůh
pro Boží království postaví. Máme
to�ž toho nejpovolanějšího Uči-
tele: Byli ohromeni jeho vyučo-
váním, neboť je učil jako ten, kdo
má pravomoc (Mk 1,22). Nové
cesty někdy vedou i trním. Jako ETS
chceme pokud možno vyučovat
stejně dobře jako Ježíš a pro-
šlapávat cestu pro Boží království!

Miloš Poborský, ředitel ETS



ETS na veřejnosti
Dlouhodobě usilujeme o růst

povědomí o existenci ETS a o její
nabídce. V říjnu jsme se v Brně
zúčastnili veletrhu Gaudeamus, kde
jsme měli cca 30 hlubších rozhovorů
o možnostech studia, měli jsme
stánek i na Brodfestu. Ředitel ETS
navštěvuje sbory o Nedělích ETS.
Rádi bychom zvýšili počet denních
studentů alespoň na deset. Budeme
rádi, pokud se spolu s námi budete
za tuto věc modlit.

VisibleMusic College
Spolupráce VMC v Memphisu,

USA, dále postoupila (viz str. 4).
Během školního roku pořádáme
čtyři Visible Music Weekendy,
průměrná účast je asi 10 studentů.
O prázdninách chystáme ve spo-
lupráci s VMC další Visible Music
Week. Máme k dispozici veškeré
výukové materiály k jejich ročnímu
neakreditovanému hudebnímu kur-
zu, v lokalizované podobě jej na-
bídneme od září 2020. Podle zájmu
budeme zvažovat akreditaci pro-
gramu „Soudobá křesťanská hudba“.
Program by měl přímou prostupnost
na VMC, aby student za jeden až dva
semestry studia v Memphisu získal
tamní bakalářský �tul.

Pastorace a sociální práce
Studen� PSP mají možnost

pokračovat v bakalářském programu
PSP na ETF UK s �m, že ze 180
kreditů na ETS se jim na ETF uzná až
139. Z toho 100 plně, jedná se
zejména o předměty min. standardu
vzdělávání v soc. práci, uvedení
do teologie, praxi a supervizní se-
mináře. Zbývajících 39 kreditů je
možno uznat za dalších podmínek,
např. po složení zkoušky. Formulář
o uznání předmětů z ETS již lze
nalézt u bakalářského oboru PSP
na webu ETF UK.

Evangelická teologie
Studen� oboru Teologická a pas-

torační činnost v teologickém za-
měření (TPČ-T) mohou pokračovat
na ETF UK v bakalářském programu
Evangelická teologie. Programy
obou škol se od přerušení spo-
lupráce významněji nezměnily,
uznávání kreditů bude v podobném
rozsahu jako v minulos�. Formulář
k přihlášce o uznání předmětů z ETS
se v těchto dnech připravuje
a během jara by měl být k dispozici
na stránkách ETF UK.

Akční plán rozvoje ETS
Pokračovali jsme v jednání o pro-

stupnos� absolventů ETS do VŠ
studia. Kromě fungující spolupráce
s KTK PF UMB v Banské Bystrici byla
obnovena prostupnost na ETF UK
v Praze (podrobnos� viz článek
v zeleném poli). O spolupráci také
jednáme s TF JU (viz níže). Oče-
káváme, že brzy budou mít všechny
studijní obory ETS přímou
prostupnost do bakalářských stu-
dijních programů.

Současně pracujeme na tvorbě
prak�cky orientovaného akreditova-
ného studijního programu, který
svým poje�m vhodně doplní
stávající obor Teologická a pasto-
rační činnost (TPČ). Současný obor
TPČ v teologickém a pastoračním
zaměření se ukazuje jako velmi
vhodně zvolený s ohledem na pro-
stupnost k dalšímu akademickému
studiu. Program je akreditován
do r. 2022, předpokládáme, že jej
reakreditujeme ve víceméně stá-
vající podobě. Do té doby bychom
chtěli mít akreditovaný i nový, více
prak�cky orientovaný program.

ETS news připravil
Miloš Poborský

Z ETS na Jihočeskou univerzitu
Sociální a charita�vní práce

Zahájili jsme jednání s Teo-
logickou fakultou Jihočeské uni-
verzity v Českých Budějovicích
(TF JU). Na náš program Pastorace
a sociální práce (PSP) vhodně
navazuje jejich bakalářský program
Sociální a charita�vní práce. Vý-
hodou je navazující magisterský
program E�ka v sociální práci.
Pro studenty ETS TPČ-P je vhodný
následný bakalářský program
Teologie s pastorační, případně
pedagogickou specializací. Dosaže-
ní konkrétní dohody vás budeme
informovat.

ETS news
ETS news v obraze:

Stánek ETS na veletrhu škol

Křesťanský magazín

V neděli 22. 12. 2019
odvysílala Česká televize repor-
táž o ETS. Doporučujeme vám
zhlédnout tuto sondu do života
školy, přímý odkaz na video je
zde.
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Bc.
Z ETS na Karlovu univerzitu

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1098528273-krestansky-magazin/319298380040014/obsah/740358-predstavujeme-evangelikalni-teologicky-seminar
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výběr z předmětů:
• světové soc. problémy
• zdraví a nemoc
• základy práva
• sociální patologie
• menšiny

Jak ses dostala ke studiu sociální
práce?

Byla to pro mě jasná volba.
Do školy v Hradci Králové jsem přijela
původně pouzÍe jako doprovod
kamarádky, ale prožila jsem tam
vjem, kterému jsem rozuměla jako
Božímu pokynu, a tak jsem se
přihlásila. No a taky jsem se nikam
jinam nedostala.

Má se o sociální oblast starat
stát, nebo církev?

Otázka nezní, jestli to musíme
dělat, ale jestli cí�me Boží volání
a vnitřní touhu potřebným pomáhat.
Podle mě je to privilegium. Moje
téma je kvalita sociálních služeb, jako
křesťané bychom měli sledovat
aktuální poznatky v oboru, aby
služby, které poskytujeme, byly
kvalitní. Láska k Bohu stojí v zá-
kladech naší práce, ale neměla by být
zástěrkou pro neprofesionalitu.
A jako církev máme tu velkou
výhodu, že rozumíme duchovním
potřebám našich klientů.

V čemvidíš úlohu diakonie?
Církev má pečovat o své potřebné,

podobně jako rodina pečuje o dě�.
Přirozeným důsledkem setkávání se
s Boží láskou je potřeba předávat ji
dál. Prak�cká pomoc je jednou
z podob lásky. Pochopitelně to není
jediný úkol církve, ale jeden z nej-
důležitějších.

EsterMiffková
zástupce vedoucí Katedry sociální práce

Pracovala se závislými v Teen Challenge, s nemocnými Alzheimerem
v domově pro seniory a v nízkoprahovém centru pro mládež. Matka čtyř
dě�, členka CB Soukenická.

Jaké jsou tvé první dojmy ze školy?
Ráno potkávám studenty, jak snídají, povídají si, modlí se. To je moc

milé. Panuje tu rodinná atmosféra. Školu považuji za velmi nadstandardní
v tom, jaké ji tvoří společenství. Jako učitelé se zaměřujeme nejenom
na předávání vědomos�, ale i na rozvoj charakteru a osobnos� studentů,
stejně jako na posilování jejich víry.

Co bys vzkázala uchazečůmo studium tohoto oboru?
I když sociální práce může vypadat zvenku jednoduše, není snadné

pomáhat ostatním. Na pomáhajícího číhají úskalí v podobě různých
syndromů. Kromě znalos� a vědomos� musí člověk poznat i sám sebe,
reflektovat svoje pocity, možnos�, potřeby a slabá místa. A tak se i my
snažíme naše studenty připravit na to, že práce na sobě je celoživotní
cesta. Kdyby ale na přijímačky přišel někdo s �m, že chce spasit svět, asi
bychom ho nepřijali.

foto: Lily Božovská

Katedra sociální práce
Garantujeme standardní vzdělávání v profilových oblastech oboru, kam

patří teorie a metody sociální práce, právní rámec poskytování sociální
péče v ČR, sociální poli�ka, filosofie, e�ka sociální práce a jistě i nezbytná
praxe a supervize.

logo katedry
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Složíš text písničky, pak
hudbu a druhý den ji zahraješ
na bohoslužbě.

V polovině listopadu proběhl
na ETS druhý Visible Music
Weekend. Hlavním řečníkem
víkendu byl Ken Steorts,
prezident Visible Music College
v Memphisu. Vedl seminář
o skládání písní, kde krok po kro-
ku šestnác� účastníkům ukázal,
jak píseň vzniká. Účastníci se pak
rozdělili do dvou hudebních
skupin a skutečně složili několik
písní. Druhý den dvě z těchto
písní zahráli na bohoslužbě CB
Černý most.

Co nás čeká příště?
Písně, složené na VMW2,

profesionálně nahrajeme v únoru
na VMW3 pod vedením mistra
zvuku Felise Mwambalo Mu-
bibyai. VMW4 v květnu bude
věnován záznamu živého vy-
stoupení. Aktuální informace naj-
dete na www.etspraha.cz.

Co ti přinesl VMW?
„Hudba je živelná a tvůrčí. VMW

ji představuje takovou, jakou ji Pán
zamýšlel. Přináší hudbu, která
rozradostní srdce a povznese duši.
Píseň jsem tady nedokončila, ale
budu to dál zkoušet. Tvůrčí proces
mi přinesl radost, ale i frustraci
a smutek. Cí�m, že se to ve mně
ještě musí vyvíjet a zrát.“

Jak jste skládali písně?
„Nejdřív jsme měli vymyslet

jednoduchou větu, jako by začínal
příběh. Pak šest vět..., sloku,
druhou, refrén a bridge. Takhle
vznikl základ pro asi 10 až 16 písní.
Ta moje dopadla docela dobře. Chci
tohle řemeslo dál trénovat. Ken
nám doporučil každý den napsat
několik veršů nebo část příběhu.“

Co si odnášíš z VMW?
„Dokázal jsem složit refrén

a k němu hudbu. To je skvělé,
protože nejsem žádný textař
a málokdy se mi podaří něco
dokončit. Jsem hodně povzbuzený.
Většinou se učím sám a tady jsem
uvítal vysokou úroveň seminářů
a velmi dobře připravené lektory.“

Victoria Johannson

VisibleMusicWeekend 2

Jsem sám člověk v poli zoraného srdce.
Bože, víš, že bolí, nedýchá tak lehce.
Je unavené žalem, jak vdechuje prach.
Kdo je mu králem, z čeho má strach?

R: Přijď jako povodeň, přijď do mého sucha,
přilož, Bože, na oheň, přilož do mého ducha.

Jako žárem zpustlá země potřebuju pít,
nenávidím ten hřích, ve mně, Bože, chci klid.
Jsem unavená žalem, jak vdechuju prach.
Kdo je mým králem, z čeho mám strach?

Píseň, která vznikla na VMW2; na fotografii:
interpretace na nedělní bohoslužbě.
autorka písně: Berenika Konečná

David Bukáček

Jakub Slabý

https://www.etspraha.cz


Co jsi od školy očekávala a jaký
by první rok studia?

Očekávala jsem určitý osobní
rozvoj a posílení vztahu s Bohem.
Naplnění tohoto přání má očekávání
daleko předčila. První rok byl velice
náročný, ale velice formující.
Považuji za důležité, že jsem do-
kázala začít fungovat sama. Začátky
jsou opravdu těžké. Přijdete do ci-
zího města, nikoho tady neznáte.
Nebyla jsem zvyklá pobývat mimo
domov. Chyběla mi otevřená náruč,
to, že se někdo stará o to, abych
měla něco k jídlu nebo abych se
teple oblékla. Právě tyto těžké
začátky mě hodně formovaly. Ale
užívala jsem si blízkost s Bohem a to,
že můžu poznávat věci zblízka
a celkově z jiného úhlu. To hlavní, co
mi ten první rok dal, byla asi právě
skutečnost, že jsem se celkově
posílila a naučila se lépe fungovat
sama se sebou.

Co ti škola přinesla?
ETS mi pomohla vidět vše jasněji

a ujasnit si spoustu osobních věcí jak
v normálním životě, tak i v tom
duchovním. ETS mi do života ne-
přinesla jen rozvoj a vědomos�, ale i
skvělé přátele a celkově úžasné
a inspira�vní lidi, kteří mi každý den
zpříjemňují studium. Jsem za ně
velmi ráda a školu si bez nich vůbec
nedovedu představit.

Comáš v plánu dál?
Nevím přesně. Nejdřív musím

školu dokončit. Někdy mi studium
připadá opravdu těžké a chvílemi mě
představa absolutoria děsí. Ale pev-
ně věřím, že když mě sem Bůh
dostal, což má určitě důvod, tak mi
snad pomůže dostat se i ven. Asi si
pak dodělám bakalářský �tul a pak
se uvidí. Rozhodně se ale těším
na další životní dobrodružství.

Kateřina Černá
studentka 2. ročníku Pastorační a sociální práce

Jaké jsou tvé první dojmy ze školy?
ETS jsem si hned zamilovala. Nadchla mě myšlenka školy pro křesťany.

Škola si mě mimo jiné získala svým krásným a vstřícným přístupem
ke studentům, tou láskou a oporou, kterou jim poskytuje. Stále oceňuji, jak
jsou zde k sobě všichni milí, učitelé i studen�. Velmi příjemný je nízký počet
studentů a z toho plynoucí individuální přístup a výuka cílená na jedince. Díky
tomu se můžu víc projevit. Celkově se tu cí�m hodně svobodně a za to jsem
moc ráda.

foto: Lily Božovská

Po absolvování Obchodní
akademie v Domažlicích mohla
dělat průvodkyni nebo se
věnovat elektronické kores-
pondenci. Základ vzdělání tedy
měla, ale to jí nestačilo...

Proč ETS?
Hodně jsem se za výběr další

školy modlila. Měla jsem za-
jímavou zkušenost s jednou
církevní vedoucí, která mi
doporučila zkusit křesťanskou
školu. Přemýšlela jsem o tom
a po nějaké době jsem se téměř
zázračným způsobem dozvě-
děla o ETS od lidí z mého sboru
a bylo jasno.
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Přijímací řízení
Přihlášky posílejte do konce

května. Termín přijímacích zkoušek
je 17. 6. 2020. Podrobnos� najdete
na www.etspraha.cz.

Nenech si
ujet
#přĳímačky!

Den otevřených dveří
Každoročně nabízíme několik

možnos�, kdy je možné navš�vit
vyučování, promluvit si s pedagogy
či studenty a osobně okusit
atmosféru naší školy. Jsme tu
pro vás během týdne i v sobotu.
Na našem webu se dozvíte např.
jaké předměty nebo čí vyučování
můžete konkrétní den navš�vit.

2020

19. 2.
18. 3.
15. 4.
13. 5.

22. 2.
21. 3.
18. 4.
16. 5.

středy: soboty:

Dny otevřených dveří

Info pro uchazeče 2020/2021

https://www.etspraha.cz


• smysl a úkol kázání
• práce s biblickým textem (znovu)
• hlavní myšlenka a struktura kázání
• výklad a aplikace v kázání
• vnitřní struktura kázání
• úvod a závěr, rukopis
• přednes kázání jako služba

„Seminář byl skvělý. Dobře
strukturovaný a poutavý výklad,
na konci jsem měl pocit, že bych
dokázal dobře připravit kratší
kázání.“

„Pro mě byl nový způsob, jak si
biblický text rozebrat a potom
získané informace složit do smyslu-
plného textu.“

„Poměrně těžké téma bylo pře-
dáno v�pně, laskavě, s lehkos�.“

• životopis kázání
• jakou knihu máme v ruce
• volba textu ke kázání
• první čtení zvoleného textu
• text a jeho textura
• biblické a jiné souvislos� textu
• hlavní myšlenka textu

Horizonty
jsou kurzy, určené pro sbory

i jednotlivé zájemce. Na webu
školy jsme zpřehlednili aktuální
nabídku. Najdete zde přehled
vyučujících a témat, i to, v jakém
předs�hu je třeba vyučující kontak-
tovat. Plánujeme oslovit senioráty
s nabídkou možnos� zorganizovat
jednou ročně školení pro každý
seniorát pouze za režijní náklady.
Více na www.etspraha.cz.

Homile�cký seminář
ETS jej nabízí všem, kdo někdy

vystupují na kazatelně, ačkoli
nejsou kazateli.

Ze sboru v Havlíčkově Brodě si
v ETS objednali seminář s �mto
zadáním: „Dva celodenní sobotní
kurzy o tom, jak připravovat
a přednášet kázání. Účastnit se ho
budou lidé, kteří kážou nebo jinak
vyučují v církvi. Jsou dlouho věřící
a mají solidní biblické znalos�.
Vzděláním jsou to středoškoláci
nebo vysokoškoláci a mají roz-
manité profese. Je možno po nich
požadovat, aby vnímali a ověřovali
biblické souvislos�, kontext apod.
Cílem je pozvednout kvalitu kázání,
protože nejen nově příchozí, ale
i stálí návštěvníci si zaslouží co
nejlepší kázání."

Semináře se zúčastnilo 16 lidí ze
tří okolních sborů a organizátor jej
hodno� takto: „Tato forma
sobotních seminářů s lektorem
z ETS se osvědčila. Jsme rozhodnu�
s podobnými semináři pokračovat
pravidelně jednou ročně. Nyní
probíhá výběr témat na naší straně
a bude následovat jednání s ETS.“
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Potřebujeme homiletický kurz?
U nás v Havlíčkově Brodě jeden

bratr přijal službu staršího, s kterou
souvisí i „služba slovem“, a vznesl
zcela rozumný a případný poža-
davek, aby mohl v tomto směru
absolvovat nějaké školení.

Zkušenost ukazuje, že ke zlepšo-
vání kvality kázání nestačí běžná
zpětná vazba. Kážu třikrát až
čtyřikrát ročně už přes 25 let, ale
ze zpětné vazby, kterou dostávám,
skutečně nezaznívá relevantní
informace o tom, jak kvalitu kázání
pozvednout.

Slýchám, že kázání bylo dobré,
případně že dnes bylo moc dlouhé
a v jedné kazatelské stanici moje
působení zhodno�li slovy: „Je to
kuňka“. Ale z toho všeho mi vyplývá
maximálně poučení: „Má to smysl,
pokoušej se dál, zkrať to a mluv
pomalu a nahlas“.

Školení jsme si tedy objednali
na ETS. Přednášel skvělý David Beňa.

Uchopit text a přednést ho
Pro ukázku vybírám několik

poznatků, které jsem si odnesl:
1. Je dobré se nad biblickým

textem důkladně zamyslet (iden�fi-
kovat a promyslet postavy, místo
a čas, strukturu textu, historické
souvislos�, citace, kontext). K tomu
jsou k dispozici nástroje, které jsme
stručně probrali.

2. Je třeba iden�fikovat hlavní
myšlenku textu, poté formulovat
hlavní myšlenku kázání a tuto
myšlenku při kázání srozumitelně
sdělit.

Tyto dva body se mohou na první
pohled jevit jako samozřejmá
banalita. Ale jak ukazuje zkušenost,
není tomu tak.

3. Kázání není to samé jako
osobní svědectví. Kázání je výklad
Bible jako duchovní služba církvi.

Jinými slovy: Pro to, abych mohl
kázat, nemusím mít žádný čerstvý
osobní duchovní zážitek ani ne-
musím prožívat aktuální duchovní
povolání něco sdělit.

4. Posluchač musí v každé chvíli
rozumět tomu, o čem a proč právě
teď mluvím. Přechody mezi jed-
notlivými částmi kázání je třeba
použít jako záchytné body, abych
navázal kontakt s těmi, kteří se před
chvílí ztra�li.

5. Mohu použít osvědčenou
rétorickou metodu: „Upozorni, co
řekneš, pak to řekni a pak shrň, cos
řekl“. Tuto radu jsem slyšel poprvé
v životě a už jsem ji začal používat.

Od textu ke kázání
Homiletický seminář

Momentka z flipchartu: Od textu
ke kázání – žádný problém!

Text o kurzu připravil
Pavel Paulus, CB Havlíčkův Brod

Obsahdvoudenního kurzu (po dnech):

https://www.etspraha.cz


Co o sobě povíš na úvod?
Mám za sebou mnoho let

na různých školách, kde jsem byl jak
v roli studenta, tak i v roli učitele.
Zároveň jsem se velmi záhy
osamostatnil od rodiny, a tak jsem
vykonával řadu povolání. Všechna
hlavně proto, abych mohl dál
studovat. Jsem věčný student.
Studuji už přes třicet let. Vždy jsem
se snažil práci volit tak, abych se
mohl učit něčemu novému a zde
na ETS se mi nabízejí zdroje jako
málokde jinde.

Jak jsi došel až na ETS?
Vedla mě celkem složitá cesta

plná Božích „postrčení“ nebo
nasměrování. Rozhodně žádná
shoda okolnos�. Ostatně škola byla
pro mě vždy přirozeným prostředím,
o to víc teologická. Když jsem
na konferenci CB zaslechl, že někoho
hledáte, tak jsem to zkusil.

V čemvidíš přínos školy?
ETS za sebou nechává nepře-

hlédnutelnou stopu v českém
evangelikálním prostředí. Na rozdíl
od jiných škol, s nimiž jsem se setkal,
mají zde učitelé ke svým žákům
velmi osobní vztah a především
velký zájem, aby jejich žáci své
schopnos� uplatnili v praxi, nemluvě
o silném napojení na budoucí
zaměstnavatele.

Libor Duchek
nový asistent ředitele

Studoval na FF UK literární kompara�s�ku a řeč�nu, na ETF UK
ekumenickou teologii. V současnos� studuje doktorát na ETF UK z NZ
teologie, pneumatologii apoštola Pavla. Je ženatý, má tři dě�, je členem
CB Smíchov.

,,

Liborova vize pro školu:
ETS vidím jako moderní školu, kam lidé z církve přicházejí čerpat

inspiraci, zkušenost a moudrost. Měla by být centrem vzdělání, které
přináší jasné světlo do nejistot a přešlapování církví na prahu tře�ho
�sícile�. Co se týče duchovních zdrojů, tak ty v mnoha ohledech už má,
byť by jim slušelo asi lepší materiální zajištění pro jejich rozvoj. A co se
týče školy samé, také by jí slušelo modernizovat její image. Jsem proto rád
za rozhodnu� konference CB, že k tomuto rozvoji bude nadále poskytovat
potřebné prostředky.

05 Rozhovor
NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY

školné, příspěvek na knihy, ubytování a stravu na univerzitě v Indii,
kapesné na školní rok, jednu cestu domů na zimní a letní prázdniny
(druhou cestu hradí rodina),
pojištění, lékařskou péči, je-litřeba,
malý vánoční dárek a malý dárek k promoci.

Podpořte konkrétního studenta ve studiu biblické univerzity.
Vaše podpora mu zajistí:

Podporovat studenta může rovněž kolektiv nebo až 3 na sobě nezávislídárci.
Měsíční částka podpory je 500–1800 Kč. Dárcům posíláme 4 zprávy ročně
od podporovaných studentů. Studenti se po ukončení studia vrací do své
komunity a jsou velkým přínosem pro nepálské věřící.

Křesťanů v Nepálu a meziNepálci v Indii rychle přibývá a vzniká
tak obrovská potřeba vzdělávat mladé lidi pro službu.

Ve městě Dehradun v Indii jsou hned tři biblickéuniverzity,
ale pro Nepálce jsou těžkofinančně dostupné.

PODPOŘTE
NEPÁLSKÉ STUDENTY

BIBLICKÝCH ŠKOL NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY

Vinohradská 909, Česká Třebová,
tel. 483 394 202, 732 373 573

Web: www.mezinarodni-potreby.cz
e-mail: nadace@mezinarodni-potreby.cz
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Co je před námi

31. Teologické fórum
pondělí 16. 3. 2020
Pod záš�tou Komenského ins�tutu
k 350 výročí úmr� J.A.K. (1670)

Jan Amos Komenský
- biskup, teolog a kazatel
a jeho odkaz pro 21. století

Evangelikální fórum
11. – 13. 2. 2020, Praha (Soukenická)
Pořádá ETS Praha a ČEA

Víra v rozdělené společnosti
hl. řečník: Miroslav Volf

32. Teologické fórum
pondělí 20. 4. 2020
Pořádá SET ve spolupráci s ETS

Křest v Duchu svatém
Interpretace a význam
zkušenosti Ducha v ranné
církvi a současnosti

Teologická fóra se se konají od 9:00 na adrese Soukenická 15, Praha 1. Podrobné informace o programu najdete
na www.etspraha.cz. Přihlášky zasílejte na adresu: set@evangelikalni-teologie. Cena setkání je 200 Kč. Prosíme zaplaťte na účet SET
č.: 2500212981/2010. Do poznámky uveďte své jméno a variabilní symbol: 200316. Členové SETu pla� 150 Kč na osobu.
Studen� 100 Kč. Platba na místě bez přihlášení činí 150 Kč, bez nároku na občerstvení.

Přednášející:
Th.D., Doc. Jan Hábl, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.
prof. Pavel Hošek, Th.D.
doc. Tabita Landová, Th.D.

networky:
Poradenství a pastorace,
Vedení a řízení sboru, Vedení
křesťanských organizací,
Homile�ka, Evangelikální
teologie, Akademický network

více na www.evangelikalniforum.cz

Přednášející:
prof. William Atkinson, Ph.D.
Jiří Bukovský, Ph.D.
prof. Pavel Hošek, Th.D.

Dynamis – informační bulle�n ETS – ročník 19., číslo 2020/1
Evangelikální teologický seminář
Vyšší odborná škola teologická a sociální
Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9, telefon: +420 281 921 734
IČO: 41690184, bankovní spojení: 2800129338/2010
e-mail: info@etspraha.cz web: www.etspraha.cz
redakce: Miloš Poborský, podklady k rozhovorům: Libor Duchek
grafika: Michaela Zoubková, sazba: Richard Kraus

Horizonty
ETS otevírá veřejnos� každý vhodný kurz,

který zároveň studují řádní studen� školy.
Tyto kurzy se učí podle rozvrhu buď denní,
nebo kombinovanou formou. Pak jsou tu také
kurzy připravované ve spolupráci se sbory,
senioráty, církvemi nebo dalšími organi-
zacemi. Na kurz se můžete přihlásit přes web
(www.etspraha.cz), kde najdete všechy kurzy
i další podrobné informace.

• Religionis�ka – světová náboženství
prof. Pavel Hošek, Ph.D.

• Témata křesťanské e�ky
doc. PhDr. Jan Hábl, PhD.

• Úvod do psychologie osobnos�
Mgr. Marek Macák

https://www.etspraha.cz
mailto:set@evangelikalni-teologie
https://www.evangelikalniforum.cz
mailto:info@etspraha.cz
https://www.etspraha.cz

