
Milí čtenáři, 
jsem si skoro jistý, že mezi 
kazateli CB alespoň  
v jedné věci držím rekord. 
Dokázal jsem na vysvědčení 
dostat i pětky! Konkrétně to 
bylo ve druhém ročníku    
na střední škole. Zda to 
bylo kvůli nízkému IQ, 
nechuti se učit nebo tomu, 
že jsem si nesedl 
s některými vyučujícími, 
nevím… Každopádně bych 

byl nerad, aby se toto moje vysvědčení dostalo do rukou 
mých dětí. Obávám se, že by to použili jako argument 
v okamžiku, kdy bych po nich vyžadoval nějaké slušné 
výsledky ve škole.  

Studoval jsem technickou školu a školní látka mě 
nebavila. I to asi hrálo roli, proč mi škola nešla. Jenže pak 
nastal zlom. Na naší škole učil češtinu a literaturu jakýsi 
profesor, kterého při politických čistkách odstavili právě 
k nám. Na průmyslovce neměl svým rozhledem a názory 
zřejmě komu škodit. Jenže tento muž nám budoucím 
elektrikářům přednášel stejně, jako někde na vysoké 
škole. Bylo to jedním slovem fascinující a byl to on, kdo 
mi odhalil krásu literatury a svět humanitního vzdělání. 
Střední školu jsem nějak doklepal, pak absolvoval vojnu, 
jenže zaseté semínko už nikdo nevymýtil.  Později jsem šel 
studovat ETS, pak ještě další dvě školy. Miloval jsem 
literaturu, historii, teologii, filozofii a další spřízněné 
obory a tak je tomu dodnes. Jedním z důvodů této mé 
zamilovanosti i mých dalších studií bylo, že na počátku 
byl jeden inspirující profesor. 

Když přemýšlím nad ETS, pak jako jeden z důležitých cílů 
této školy vidím, aby učitelé dokázali inspirovat. To je 
veliké umění, a asi i dar. Po přednášce „normálního 
učitele“ vás ani nenapadne, abyste si z oboru, který učí, 
přečetli ještě něco dalšího. Vaším cílem je udělat u něj 
zkoušku a mít od něj a jeho oboru pokoj. Po přednášce 
inspirujícího učitele hledáte další zdroje informací,            
o kterých mluvil. Inspirující učitel kolem sebe šíří jakýsi 
virus, který když na vás přeskočí, nemůžete se ho zbavit. 
Na rozdíl od nemoci, se ale tohoto viru zbavit nechcete.    
A právě tímto virem jsem byl před mnoha lety nakažen     
i já… 

Jenže nestačí jen inspirativní učitel, skvělé je, když na ETS 
přijdou i inspirovaní studenti. Kde se takový „inspirovaný 
student“ vezme? 

Stane se to podobně, jako 
tomu bylo se mnou. S tím 
rozdílem, že se tento proces 
neděje ve škole, ale 
v našem kontextu většinou 
někde ve sboru či v církvi. 
Třeba tak, že po kázání, 
programu na mládeži nebo 
na dorostu, se dotyčný díky 
skvělému učiteli chce 
dozvědět víc. Nestačí mu to, 
co slyšel. Je fascinováván, 
co se dá v Bibli vyčíst, je 
inspirován svým kazatelem 
nebo vedoucím. Klade si 
otázku, jak se stát takovým, 
jaký je on. Zjišťuje, že 
křesťanský život navzdory 
tomu, že někdy bolí, je 
obrovské dobrodružství. 
Uvědomuje si, že smyslem 
života není jen přežít, mít se 
dobře, a zajistit sebe a ro-
dinu. Ve sboru se setkává 
s lidmi, kteří jsou odvážní  
a kteří v důvěře v Pána 
překračují komfortní zóny   
a vstupují do míst, kde je 
bolest a temnota, aby tam 
přinesli evangelium.  

Výše popsané prostředí 
inspiruje, klade nové a zne-
pokojující otázky, a vytváří 
zcela nové a nečekané 
obzory, na které již dotyčný 
nenachází odpovědi v rámci 
svého sboru. Je ale svým 
sborem inspirovaný tak, že 
potřebuje další inspiraci.     
A tou může a má být ETS. 
Pokud se tak bude dít, 
nemám o budoucnost školy 
strach. Zároveň každý z nás 
můžeme s ETS 
spolupracovat tím, že 
budeme těmi, kdo inspirují. 
Právě tam, kde jsme. 

David Novák 
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Nová studijní referentka:  
Štěpánka Paluchníková 
Letos v lednu jsi se stala studijní referentkou ETS. Jak 
ti Tvá nová životní role "sedí"? 
Nevím, jestli bych ze svého pohledu mluvila o „životní 
roli“. Určitě je to pro mě zajímavá zkušenost a snad 
důležitý posun z rodičovské dovolené. Ale určitě, jak jsi 
se ptal, tak „životní změna“ je to pro celou naši rodinu.  
 
Sama jsi ETS studovala. Co bys o létech strávených          
na ETS řekla z dnešního pohledu? 

Na ETS jsem studovala do té doby, než dětí přibylo          
na míru znemožňující studium. Byl to dobrý čas, kdy jsem 
ještě věděla, co chci a kam směřuji. ETS mi určitě 
posloužila k rozšíření obzorů jak v teologii a pastoraci, 
tak v sociální práci a otevřela pozdější zálibu pro pokračo-
vání ve studiu teologie. 

Vím, že pokračuješ v dalších studiích. Co tě na tom 
nejvíc baví? Jak se chystáš to uplatnit? 
Nyní jsem v posledním ročníku teologicko-ekumenického 
oboru na ETF. Je fajn, že zde člověk přičichne 
k mezidenominačnímu dialogu a dostane zajímavé vhledy 
do jednotlivých tradic. S uplatněním si nejsem jistá, to 
ukáže čas.:)  

Tvůj manžel Pavel na ETS učí. Jak to jde dohromady? 
Společných chvil není mnoho, tak se snažíme společný čas 
na ETS vidět pozitivně i tak, že se alespoň vidíme a 
můžeme si spolu dát kafe. Rozhodně to jde lépe 
dohromady, než když mě tenkrát po svatbě na ETS Pavel 
učil. 
Nebydlíte v Praze, nedávno jste se stěhovali                  
do Poděbrad. Jak se vám líbí na novém působišti? 
Lázeňské město je lázeňské město! Ale od dob, co jsem 
manželkou kazatele, tak pro mě není tak podstatné, jaké 
to místo je, jako spíše jak celkově všichni zapadneme        
do místního sboru. V Poděbradech se nám líbí.:)  
 
Řekni nám i něco o Vaší rodině? Už jsi prozradila, že jsi 
manželkou kazatele… 
V prvé řadě jsem manželkou Pavla Paluchníka a máme tři 
děti.:) Relaxujeme a užíváme společných chvil kdekoli       
na horách, v přírodě. Děti už s námi zdolaly pár 
vysokohorských vrcholů. Nikdy jsem nebyla úplně 
maminka, co ráda a dobrovolně tráví čas na dětských 
hřištích, takže naše děti neměly úplně na výběr a snad i 
jim radost z Božího stvoření vydrží. 

Manželka kazatele je speciální oblast, nad kterou méně 
přemýšlím, a snad více žiji. Nevyrostla jsem v církvi, tak 
člověk s Boží pomocí dělá věci, tak jak cítí a vnímá          
za dobré, než co se očekává. Snad nejsem od reformované 
tradice důrazů na manželku kazatele moc daleko.:) 

Prozradila bys nám i něco o sobě? Záliby, koníčky... jak 
nejradši trávíš volný čas? 
Díky Bohu máme zásadní záliby s manželem společné, 
protože jinak by vysokohorská turistika klidně i 
v šestinedělí a za jakéhokoli počasí, nebo cesty napříč 
Evropou autem, mohly být platformou oprávněných 
konfliktů. Mám ráda adrenalin, takže rychlost. A vlastně 
v jakékoli formě – na kole, na in-linech…, v autě. 

Ptal se Miloš Poborský 

Nová skripta 
Pavel Černý - Teologie a praxe služby 
pastýře: Úvod do praktické a pastorální 
teologie 
Tak zní název nové knížky ThDr. Pavla Černého, Th.D. 
Publikace vyplňuje jistou mezeru na poli české teologické 
literatury. Teologie služby pastýře, která stojí ve středu 
praktické teologie, nebyla dosud dostatečně zpracována. 
Jedná se o jeden ze studijních oborů na ETS, ke kterému 
v češtině není k dispozici relevantní studijní literatura. 

Rozvíjení teologie služby kazatele – pastora je v našem 
jazykovém prostředí velmi potřebné. Křesťanské církve 
v ekumenickém spektru se většinou potýkají 
s nedostatkem pastorů. Ti pastýři, kteří v různých 
sborech a církvích již do této služby vstoupili, často 
procházejí deziluzí a různými krizemi identity. Mnozí také 
svou službu opouštějí a nenacházejí v ní své poslání            
a naplnění. V dnešní době, kdy se tolik věcí v životě          
a myšlení lidí proměňuje, je třeba se vrátit k biblickým 
kořenům a ohledat základy. Služba pastýřů a jejich 
spolupastýřů ve staršovstvech má být založena na nich. 
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V roce 2017 studium ETS úspěšně dokončilo 
osm studentů s titulem Dis a dva s titulem Bc. 
(ve spolupráci ETF UK).



Hodnocení 
recenzenta 
publikace 
Práce Pavla Černého 
Teologie a praxe 
služby pastýře, úvod 
do praktické a 
pastorální teologie 
představuje zásadní,  
a přitom stručností 
vynikající pomoc      
pro orientaci těch, 
kterým leží pastýřská 
služba v církvi          
na srdci. Práce je 
biblicky fundovaná, 
opírá se o široké 
spektrum relevantní 
literatury. Vymezuje 

roli pastýře a úkol pastorace nekonfrontačně, ale jasně 
vůči poradenství, koučování a jiným podobným 
nabízeným pomocem, které nevycházejí z biblického 
základu a nemají ani soteriologickou náplň ani 
eschatologické vyústění. Autor v práci uplatňuje široký 
ekumenický rozhled i pohled do postbiblických dějin 
církve, tedy zejména do doby církevních otců. Zůstává      
při tom na platformě teologie Církve bratrské. Práce jistě 
bude inspirací v široké ekumeně.“      

Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.  
Katolická teologická fakulta UK 

Daniel Fajfr - Budete mými svědky: 
Úvod do teorie a praxe evangelizace 
Tak zní název připravovaných skript z oboru Praktické 
teologie se zaměřením na evangelizaci. Název „Budete mými 
svědky" je výrok Ježíše Krista na adresu učedníků (Sk 1,8), 
který tímto předznamenal jejich poslání. Publikace českých 
autorů v této oblasti mají většinou charakter brožurek a 
materiálů pro studijní skupiny, se solidně propracovanou a 
jednoduchou aplikací biblických textů a praktických rad. 
Jsem přesvědčen, že každý další počin rozšířit pohled           
na evangelizaci, je krok dobrým směrem. Ať už se jedná        
o východiska pro biblicko-teologickou bázi s poukazem        
na skutečnost, že misijní akcent je vitální součástí biblického 
kánonu a křesťanského vyznání, nebo ať se jedná o přehled 
evangelizačních metod používaných v našich zeměpisných 
šířkách. 

Materiál vznikal z podkladů k přednáškám a seminářům 
určených pro studenty Evangelikálního teologického 
semináře v Praze, Vyšší odborné školy Dorkas v Olomouci,      
a pro semináře pořádané různými denominacemi. Nejedná 
se o komplexní studii, spíše o pokus přiblížit aktuální téma,   
a tím přispět ke společnému rozhovoru. 

Za ETS Ing. Miloš Poborský, ředitel 

Langham 
Projekt biblického komentáře              
pro střední a východní Evropu 
V roce 2016 doputovala na Evangelikální teologický 
seminář pozvánka k účasti na projektu biblického 
komentáře. Tento komentář by měl být napsán z evan-
gelikální perspektivy a odrážet kulturu, křesťanské tradice 
a kontext střední a východní Evropy. Půjde o jedno-
svazkové dílo, nemá se přitom jednat o publikaci            
pro specialisty, spíše o komentář pro nejširší čtenářskou 
veřejnost. Klíčovým důrazem je místní kontext autorů a 
čtenářů, srozumitelnost pro písmáky, pracovníky v církvi, 
vedoucí služeb, kazatele… 

Během první poloviny roku 2016 se ustanovila skupina 
teologických editorů jednotlivých částí Bible. Za Českou 
republiku byl do editorského týmu navržen Viktor Ber 
(teologický editor Pentateuchu), jako autoři se na této 
publikaci budou podílet i další vyučující ETS. 

V roce 2017 se dvakrát sešel mezinárodní tým 
teologických editorů k upřesnění celkového pojetí 
komentáře, vznikal seznam autorů jednotlivých biblických 
knih a dalších přispěvatelů. Při těchto pracovních 
rozhovorech a seminářích jsme si mohli uvědomovat 
nesmírnou různorodost našeho regionu (Česko, Polsko, 
Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvatsko, 
Srbsko…), v mnohém ovšem i společnou kulturu a sdílené 
historické zkušenosti. 

Kromě komentáře budou součástí svazku také kratší i delší 
články na vybraná témata, která spojují biblická témata       
s aktuálními otázkami církve a společnosti ve středo a 
východoevropském regionu. 

Garantem projektu je organizace Langham Partnership 
založená Johnem Stottem. V rámci České republiky se 
autoři komentáře prozatím volně druží kolem ETS-VOŠ, 
výhledově bychom rádi, aby oficiálním reprezentantem 
tohoto projektu v ČR byl vznikající Vzdělávací institut 
ETS, z.ú. 
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Obě skripta vydává Vzdělávací institutu ETS. 
K dostání v létě 2018 v ETS a v knihkupectví Samuel.



Horizonty - kurzy            
pro veřejnost 
Široké obzory pražského ETS 
Pastorace konfliktů a jejich prevence. Duchovní zdroje 
v sociální práci. Teologická interpretace knihy Exodus. 
Církev a islám. Duch svatý v životě společenství a 
jednotlivce. Katechetika – co a jak vyučovat…  

To jsou názvy několika kurzů z takzvaných Horizontů, které 
ETS nabízí mimoškolní veřejnosti, sborové i odborné. 
Anebo které si lze u ETS objednat. Obojí je možné! Jednak 
už několik let otevíráme dveře vytipovaných, řádně 
vyučovaných kurzů, aby se jich spolu s našimi studenty 
mohli zúčastnit i další zájemci. Přímo v budově školy tak 
alespoň v malých doušcích zakusí atmosféru studentského 
života. Jednak se nám sbory, regiony, senioráty církví, příp. 
profesní organizace samy hlásí, a poptávají jednodenní      
či delší vzdělávací semináře šité na míru. Naši učitelé 
vyjíždějí za nimi. Nejen po Praze a okolí, nýbrž takříkajíc 
kamkoli po celé republice.  

Sám jsem už takto opakovaně vyučoval v Bystrém 
v Orlických horách, v Litomyšli či v moravských 
Hranicích; jiní kolegové zas přednášeli na Kladně nebo 
v Benátkách nad Jizerou, v Nymburku či v Poděbradech, 
v Pardubicích, Brně a na Velké Lhotě, v Opavě anebo 
v Písku. Tam proběhla dokonce hned dvouletá série vícera 
víkendových soustředění, která pro zdejší spolupracovníky 
pokrývala oblasti biblického výkladu, věrouky a etiky, ale 
také pastorace nebo řízení sborové práce – hotová biblická 
škola přímo v místě! Pro sbory je, soudě z reakcí, přínosné 
rozšířit si obzory, nahlédnout do přemýšlení a bádání, 
zkušeností a dovedností lektorů, kteří se konkrétní tematice 
roky věnují. A kurzy - jejich střihání na míru, kontakt 
s lidmi v jejich domácím prostředí, otázky a diskuse - jsou 
přínosné i pro samotné lektory!  

Se startem semestru se i v příštím školním roce objeví     
na webových stránkách ETS online přihlášky do kurzů, 
jejichž dveře se otevřou širší veřejnosti. A také v příštím 
roce se mohou samy sbory, senioráty či skupiny zájemců 
ozvat, a u ETS poptávat kurzy, střižené na míru jejich 
potřebám a otázkám. Naši učitelé rádi objevují nové 
obzory; a ještě raději je objevují s druhými.  

David Beňa, lic. theol. 
správce studijní agendy Horizontů 

Vzdělávací víkendy v Opavě 
ve spolupráci s ETS 
Průvodní biblický verš, který jsme jako opavské staršovstvo 
dostali v loňském roce, zněl: “Abychom Hospodina znali a 
znát Ho chtěli stále víc…” (Oz 6,3a). Poznávat Hospodina 
však můžeme především skrze Písmo. Proto porozumění 
Bibli je pro starší sboru důležité. Zároveň jsme si 
uvědomovali, že základním předpokladem pro výkon 
funkce staršího je “schopnost učit” (didaktikos - podle 
Timotea), nebo „povzbuzovat zdravým učením” (podle 
Tita). Tedy je důležité nejen Bibli rozumět, ale také umět 
předávat biblickou zvěst posluchačům. Jistě ne každý starší 
má duchovní dar vyučovat, ale všichni starší by měli umět 
Boží slovo zvěstovat v různých podobách těm, které vedou. 

Tento biblický verš nám dal impuls k tomu, abychom loňský 
rok věnovali vzdělávání staršovstva. Ke spolupráci jsme 
přizvali ETS s kurzy Horizonty, které jsme si na míru 
upravili tak, aby vyhovovaly našim potřebám. Náš 
požadavek se týkal exegeze biblických textů se zaměřením 
na nejčastěji používané žánry, tedy podobenství, epištolu a 
žalm. Při zadání jsem kladl důraz na srozumitelnost 
vykládané látky pro laické služebníky Slova. Taktéž jsem 
žádal poměrně velký prostor určený k praktickým cvičením 
probírané látky. Nejvíce si student zapamatuje tehdy, má-li 
možnost si věc prakticky vyzkoušet. Rozbor textů jsme 
okořenili trochou homiletiky. 

Vzdělávacím víkendům jsme věnovali hned dva víkendy. 
Uskutečnily se  21.-23. 4. a 3.-5. 11. 2017 s tím, že první 
víkend byl spojen s výjezdním zasedáním staršovstva. 
Vzděláváním nás doprovázeli lektoři: Pavel Černý a Filip 
Žižka. Br. Žižka se zúčastnil obou víkendů, br. Černý pouze 
prvního z nich. Březnový víkend se konal v hotelu Bully      
v Kravařích, ten listopadový pak v opavském Elimu.             
K vzdělávání jsme přizvali také staršovstvo z Ostravy, jíž      
v současné době administruji. Spojili jsme příjemné              
s užitečným s důrazem na obojí. 

Obsah i formu vzdělávacích víkendů jsme hodnotili velmi 
kladně, zaujala nás pestrost a různorodost v podání obou 
přednášejících - u Pavla Černého jsme hodnotili jeho životní 
zkušenosti a zralost ve službě, u Filipa Žižky zase teoretické 
znalosti, které nám s nadšením předával. Tato kombinace 
byla pro nás velmi přínosná. Velmi dobře se také podařilo  

�4

ODPUŠTĚNÍ JAKO NÁSTROJ PASTORACE 
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zapojit do těchto kurzů nadějné služebníky Slova z řad 
členů našeho sboru. Účastníci kurzu si odnesli s sebou 
(kromě spousty poznámek) knihu Johna Garlocka: “Jak 
lépe kázat” (Samuel, 2011). 

Stále více si uvědomuji, že pokud chceme, aby lidé ve sboru 
sloužili, ale nedáme jim nástroje ke službě, jsme špatní 
vedoucí. Vzdělávací víkendy považujeme za základní 
nástroje, potřebné ke službě zvěstování Slova. Povinností 
kazatele je zajistit dostupnost těchto nástrojů pro starší 
sboru. Pro aktuální vzdělávací období jsem tuto povinnost 
splnil. Vzdělávání staršovstva budeme opakovat formou 
Horizontů vždy jednou za volební období. 

Matúš Kušnír, kazatel 
Sbor Církve bratrské v Opavě 

Novinky ze škamen ETS 
Dnes už málokdo ví, co ty školní škamna vlastně jsou. Sám 
jsem je v r. 1974 jako prvňáček ještě zažil. Byly to sklopné 
tvrdé dřevěné lavice pro dva žáky, kovovým rámem pevně 
propojené se sklopným stolkem na psaní, který měl nahoře 
kalamář na inkoust a držák na pero, přihrádku na učebnice, 
věšák na tašku a na pytlík s přezůvkami. Historii, (zvláště 
tu církevní) máme na ETS rádi, ale rozhodně nejsme 
staromilci. Škamna, pero a inkoust na ETS nehledejte, to 
patří do muzea. Naší ambicí je být současnou, moderní 
školou, která je relevantní pro dnešní církev i společnost. 
Aby tomu ale tak bylo, je třeba, aby škola zůstávala 
v dialogu s církví a společností. 

To je zajištěno jednak tím, že učitelé ETS to co učí, nejen 
učí, ale také v praxi dělají. Krokem správným směrem také 
byla lednová pastorálka CB, věnovaná vzdělávání.                  
Za všechny poskytnuté podněty děkujeme, výstupy se        
ve škole zabýváme, poslouží také týmu strategického 
plánování, jehož výstupem by měly být strategické cíle      
pro školu na období 2018-25. 

A také prostým zájmem jeden o druhého. Za sebe se snažím 
být v kontaktu s církví aktivní. Abych se osobně představil, 
přijímám až dvě pozvání měsíčně na Neděle ETS. Už jsem 
navštívil devět sborů CB, a sloužil jsem také na výroční 
konferenci vedoucích Křesťanského společenství z.s. 
(součást SCEAV). V nadcházejícím období bych také rád 
nově navštívil všechna seniorátní setkání. 

Blíží se závěr školního roku. Co se během něj událo? Asi 
největší radost máme z rozvoje spolupráce s pedagogickou 
fakultou Univerzity Matěja Béla (UMB) v Banské Bystrici. 
Dne 25.4. kolegium Katedry teologie a katechetiky PF UMB 
odsouhlasilo námi navržený bakalářský studijní program 
„Evangelikální teologie a pastorace“. Nyní se připravuje 
žádost o akreditaci programu na Slovensku. Následně UMB 
požádá MŠMT o souhlas program učit v ČR. Pracoviště, 
které bude program pro UMB realizovat, bude ETS! Tím se 
dostaneme na novou kvalitativní úroveň. Věříme, že Bc. 
studijní program zvýší atraktivitu studia na ETS a našim 
studentům umožní přímý prostup k dalšímu studiu 
v magisterském, případně i doktorandském studiu na UMB 
i ETF UK. Zároveň je dohodnuto, že minulí absolventi ETS 
mohou přímo nastoupit do Bc. programu UMB s tím, že 
valná většina kreditů, které získali během studia ETS, jim 
bude při nástupu na UMB započtena, takže si mohou 
bakaláře v Banské Bystrici snadno dodělat. Pro úplnost je 
třeba dodat, že na cestě nás čeká ještě dořešit řadu 
praktických záležitostí. Nicméně, povzbuzeni vizí Rady CB, 
opouštíme komfortní zónu a s odvahou vstupujeme           
do nové oblasti služby! 

Jsme vděční, že bylo dosaženo konsensu mezi radou ETS, 
radou CB a školou ohledně znění Zřizovací listiny 
Vzdělávacího institutu ETS, z.ú. Listina je připravena, vznik 
Institutu by měla schválit květnová Konference CB.              
Po několika letech přípravy bude možné všechny 
neakreditované formy studia ETS přesunout na Institut. 
Zde se bude rozvíjet akademická činnost, odborné projekty 
jako je Langham (viz samostatný článek v tomto čísle) i 
publikační činnost. Zde m.j. vytiskneme i novou řadu skript. 
Do budoucna, pokud se MŠMT rozhodne VOŠ v rámci 
Boloňského procesu úplně zrušit (takový návrh na mi-
nisterstvu leží už několik let), se Institut stane žadatelem     
o akreditaci profesního Bc. studijního programu (což VOŠ 
ze zákona nemůže). 
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NOVINKY 
Přednáška, nebo rovnou celý kurz! 

David Novák: Nebezpečné povolání 
Přednosti, rizika a nebezpečí služby v církvi a jak s 
nimi pracovat (na základě knihy Nebezpečné 
povolání). 

David Novák: Apologetika 
Přehled základních apologetických směrů, jejich 
silné stránky a slabiny, jak používat apologetiku    
v běžném rozhovoru. 

Rozsah a hloubka probíraného tématu se stanovuje po 
dohodě s pořadatelem. Základní nabízený rozsah je 
jedna až šest přednášek v délce 45 min.
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Pokročili jsme v úvahách    
o založení pracoviště.      
pro vzdálený přístup        
do ETS na Moravě. 
V úvahu přichází řada 
míst, které jsem osobně 
navštívil (Olomouc, 
Hranice, Ostrava, Frýdek 
Místek, Český Těšín, příp. i 
Frýdlant n. O.), abych se 
seznámil s místními 
podmínkami. V době 

informačních technologií je možné vytvořit z ETS              
na vzdálené pracoviště obousměrný videomost. Studenti     
z Moravy už nebudou nemuset trávit čas cestováním         
do Prahy, vyučování jim zprostředkuje technika. Uvažujeme 
i o možnosti, že by učitelé do nějaké míry i jezdili              
na vzdálené pracoviště a přenášeli by se naopak do Prahy. 
Tak by moravští studenti s nimi měli alespoň nějaký osobní 
kontakt. Pokud záměr odsouhlasí květnová Rada ETS, rádi 
bychom spustili zkušební provoz již v příštím šk. roce. 
Máte-li k tomuto záměru jakékoliv postřehy, určitě napište! 

Co se týče financí, snažíme se také rozvíjet kontakty s dárci 
školy a hledáme další. Jsme vděční, že držíme vyrovnaný 
provozní rozpočet, nicméně je třeba neustále připomínat, 
že ETS je dlouhodobě podfinancovaná. Ať už co se týče 
potřebných investic do vybavení, budovy, ale hlavně            
do lidí… Na podzim loňského roku byly navýšeny platy     
ve státním školství o 15%, a další navýšení se chystá. 
Platové tabulky školy nebyly upraveny už několik let. Jen 
pro ilustraci, jen těch podzimních 15% znamená navýšit 
každoroční rozpočet ETS o 600 tis. Kč. 
Nově jsme pro školu získali G Suite for Education, což je 
platforma Google pro podporu vzdělávání. Tuto cloudovou 
podporu využívá jako informační zázemí řada firem. 
Školám je Google poté, co prokáží neziskový statut školy, 
zpřístupňuje zdarma.  

Během roku jsme se zapojili do dvou grantů. Grant EU 
z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání ve výši 
220 tis. Kč se nám podařilo získat. Částečně bude využit 
pro zlepšení pedagogické práce se studenty v oblasti jejich 
budoucího uplatnění, částečně budeme investovat             
do technického vybavení školy. 

Jsme vděční za pokračující podporu nadace Domanada, 
která v rámci dohodnutého programu „Kdo jednou dává, 
čtyřikrát dává“ znovu slíbila ztrojnásobit všechny dary 
prvodárců (tj. těch, kteří ještě na ETS nikdy nepřispěli). Nás 
to motivuje, abychom takové dárce aktivně hledali. Možná 
se najde někdo nový i mezi vámi, váženými čtenáři 
Dynamisu! 

Zároveň děkujeme i vám, kteří již na ETS přispíváte. Moc si 
vás vážíme. Díky vám tu ETS je a bude. A může sloužit 
církvi k růstu Božího království v naší zemi. 

Dalo by se psát o řadě dalších projektů. Např. o rozvoji 
spolupráce na poli vzdělávání s arcibiskupem Episkopální 
církve v Jižním Súdánu Bernardem Oringou. Ale o tom i 
dalších projektech zase až příště. Na setkání s Vámi          
na stránkách příštího Dynamisu se těší 

Miloš Poborský 
ředitel ETS. 

Církev uprostřed 
genderového chaosu 
Střípky z Evangelikálního fóra 2018 
očima studentů ETS 
Fórum spolupořádaly ve dnech 20. – 22. 2. 2018 ETS a 
ČEA. Hlavním řečníkem fóra byl Mark A. Yarhouse, 
profesor psychologie na Regent University ve Virginii, USA. 
Plenární přednášky se věnovaly tématu v různých rovinách: 
z hlediska biologie, psychologie, sociologie a samozřejmě 
teologie. Podtitul fóra „společně na cestě“ nabídl vedoucím 
a členům většinou evangelikálních církví příležitost vypravit 
se na cestu za jedním z nejkontroverznějších témat, 
probíraných v církvi. Networky a semináře se pak podobně 
jako v minulých letech věnovaly vlastním tématům. 
Vzhledem k omezenému prostoru nabízíme pouze 
ochutnávku dvou přednášek hlavního řečníka fóra. 

Církev uprostřed genderového chaosu: 
Yarhouse nabídl tři možné pohledy, jak můžeme chápat 
genderovou dysforii: pohledem integrity, handicapu a 
diverzity.  

Pohled integrity (dle Gen.  1-2) se dívá na lidskou sexualitu 
pohledem původního Božího záměru, sex spojuje dvě osoby 
opačného pohlaví. Homosexualita je vnímaná jako 

přestoupení Božího 
záměru. Na homo-
sexualitu se lze dívat 
jako na popření 
vlastního pohlaví           
a sexuální identity. 
Teologický pohled 
přichází s otázkami        
a konfliktem v oblasti 
morálky. Pro člověka, 
který hledá a snaží se 
uchopit svoji identitu, 
může být takový pohled 
velmi limitující. 
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ETS VOŠ aktuálně studuje 60 studentů               
v různých formách studia.

HUDEBNÍ CAMP 
„VISIBLE MUSIC WEEK“ 

Vyučují: Dr. Ken Steorts a tým Visible Music College 
Praha, 8.-13. 7. 2018 
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Pohled handicapu. Na homosexualitu se lze dívat jako na 
postižení, tedy jako na něco, s čím máme soucit, protože 
něco nefunguje tak, jak by mělo. Měli bychom vidět 
trpícího člověka, ke kterému se můžeme srdcem přiblížit a 
kterého můžeme a máme doprovázet.  

Pohled pestrosti se na homosexualitu dívá jako na 
obohacující prvek, je vnímaná jako projev odlišnosti. Tento 
pohled neznamená, že Bůh udělal chybu, když nás stvořil. 
Člověk na ní dokonce může být hrdý. V tomto pohledu jde 
především o sounáležitost a společenské přijetí. 

Yarhouse navrhl, abychom si z každého pohledu vzali to 
nejlepší. Ukázal na příkladu C. S. Lewise, jak řešil otázku 
homosexuality, a co radil druhým. Nejde o to se hádat, a 
argumentovat jedním proti druhému, ale spíše o to 
porozumět, proč je pro druhého jeho argument důležitý. 
Yarhouse vidí v otázce genderu a homosexuality výzvu pro 
církev.  

Je důležité uvědomit si, že všechny tyto pohledy mohou být 
přínosem. Biblický pohled upevňuje morální postoje, další 
vzbuzuje náš soucit a třetí umožňuje těmto lidem najít své 
místo, uznání, a sebevědomí ve společnosti. Pro pastoraci je 
podstatné laskavé a respektující přijetí bez manipulace a 
opomenutí biblických zásad.  

To, co si z této přednášky odnáším a zároveň myslím, že se 
dá uplatnit všude, je Yarhouseův přístup ke klientům, když 
za ním někdo přijde s jeho problémem: „Když jste za mnou 
přišel, jste ve svém životě někde u 7. kapitoly. Rád bych 
poznal také kapitoly 1.- 6.“ 

Nejzajímavější dotazy: 

• „Vzhledem ke slovu z Jana 9,1-3, máme se ptát po jeho 
rodičích a jeho životě, zda se vysmíval Kristu?“ 

• „Proč se zrovna v této době bavíme o homosexualitě? 
Dříve se nic takového neprobíralo. 

• Znamená to, že církev dospívá nebo se nechává unášet 
světem?“ 

• „Může homosexualitu způsobovat to, že děti nemají úplné 
rodiny a chybí jim jeden z rodičů?“ 

• „Kde církev bere odvahu mluvit lidem do jejich 
sexuality?“ 

• „Jak informovanost může ovlivňovat mladé lidi a 
teenagery v jejich rozhodování, jak a jestli přijmout 
homosexuální identitu.” 

Transgender a sexuální identita: výzvy a trendy: 
První přednáška byla věnována homosexualitě, ve druhé se 
zajímal o transsexuální chování.  

Transsexualita se dá popsat jako rozpor mezi biologickým 
a psychickým prožíváním a transsexuála jako člověka, 
který projde procesem změny z jednoho pohlaví na druhé 
operací. Popsal gender disforii, neboli úzkost, stres, spojený 
s přijetím sebe sama. „Jsem žena, uvězněná v těle muže“. 
Transsexuální identita může vzniknout trojím způsobem. 
Mozek a genitálie se vyvíjí jiným směrem, rodiče 
vychovávají dítě jako jiné pohlaví, třetím je teorie 
intersexuálního mozku. 

Na příkladu byly popsány strategie, jak situaci zvládat. Jaké 
myšlenky zpravidla sužují takového člověka, jaké zápasy 
prožívá. Co mu z naší strany může pomoci a co mu naopak 
škodí. Je důležité vědět, že nejde o „vědomou 
neposlušnost“, jak si to řada lidí myslí. Pokud sloužíme 
lidem s transsexuální identitou, je třeba udržet si 
s takovým člověkem vztah. Hlavním tématem našich 
rozhovorů má být podpora vztahu s Bohem. Bylo zajímavé 
slyšet, jak svému malému synovi v restauraci přirozeně 
vysvětlil, kdo je to transsexuál, když ho tam potkali. 

Nejzajímavější dotazy: 

•  „Učíte lidi z komunity LGBT, jak přežít v církvi?“ 
• „Jak je to s množstvím sebevražd v LGBT komunitě ve 

srovnání s běžnou populací? Mohli bychom tady nějak 
pomoci?” 

• „Jak děti mohou vnímat LGBT lidi ve sboru, a co poradit 
jejich rodičům.” 

Pokud jste EF 2018 nemohli zúčastnit, a téma fóra vás 
zajímá, můžete získat nahrávku v knihovně ETS. 
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ZKOUŠEK NA ETS 

Řádný termín: 18. června 2018 
Náhradní termín: 27. srpna 2018
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ROZHOVOR S VIKÁŘEM LIBOREM NEUMANEM 

Z jaké pocházíš rodiny? 
Rodina má i mé ženy jsou nevěřící. 

Jak jsi se stal křesťanem? 
Mé obrácení proběhlo 1. ledna 2009 na základě rozumové úvahy: „Svět je příliš složitý, 
než aby mohl vzniknout náhodou. Musel jej někdo stvořit. Ten někdo bude Bůh. Proto Bůh 
existuje.“ Tento myšlenkový proces mi proběhl hlavou při večerní procházce. Když jsem se 
vrátil, poklekl jsem a dal svůj život Pánu. Měl jsem zkušenost s křesťany, a tak pro mě 
nebylo těžké hned zpočátku uvěřit, že Ježíš je Pán a Spasitel. 

Proč jsi se rozhodl studovat teologii na ETS? 
Tato cesta začala v roce 2013 o prázdninách, jeli jsme s kamarádkami na výlet               
na Slovensko po tamních sborech s tím, že nás povede Duch svatý. Během tohoto výletu 
jsem při jedné modlitebně-uctívací chvíli byl uchopen Duchem svatým. To mě následně 
přivedlo k lásce k Bibli, kterou jsem od té doby začal číst po větších úsecích, než jen 
jedné kapitole denně, jak jsem to do té doby byl zvyklý dělat. Toto mé nadšení pro Bibli 
mě přivedlo ke studiu na ETS. Zde se, řekl bych, prohloubilo a ukotvilo. Např.                      
v apoštolském vyznání aj. dostalo určitý věroučný rámec, v němž Bibli čtu. 

Jak se to stalo, že jsi přijal povolání ke kazatelské službě? 
Řekl bych, že jsem potkal určité lidi, kteří mě k tomuto cíli nasměrovali, a okolnosti v mém životě, které mě k tomuto rozhodnutí 
přivedly. Tyto okolnosti se dají nahlížet perspektivou cíleného božího vedení. V prvním ročníku mě David Novák pozval k sobě            
do sboru s nabídkou, že mi ukáže, jak vypadá služba kazatele na sboru, na kterou jsem kývl a od druhého ročníku jsem působil jako 
praktikant na sboru CB Praha 13. Praxe přerostla do DPP, se kterou se rozšířil i můj úvazek / praxe na Praze 13. Po dvou letech služby 
mi přišlo logické, že následujícím krokem, pokud chci sloužit v církvi, je vikariát. Tím dalším, za předpokladu, že ve vikariátu 
nezjistím, že služba kazatele není pro mě, nebo se církev neusnese o mém nepřijetí, bude kazatelská služba. 

Kdybych se zeptal, čeho si zpětně na studiu ETS nejvíce ceníš, co prvního tě napadne? 
Myslím, že vztah s Honzou Valešem. V prvním a druhém roce byl na ETS něco jako můj mentor. Při studiu mi hodně pomohl. Vedli 
jsme spolu řadu rozhovorů, jak studijních, tak osobních.  
 
ETS shrnula své poslání heslem "Vzděláváme – pomáháme měnit životy". Máme ho i na úvodní stránce webu školy. Je tedy           
na místě se zeptat, byla v tom u tebe škola úspěšná? 

Na ETS jsem prošel hlubokou proměnou, takže ano. Myslím, že škola opravdu mění životy, studium na ETS se dotýká něčeho, co je  
pro lidi tam studující bytostně důležité, jejich víry. Jen pro mě bylo těžké vidět, že ne vždy to bylo se zdárným výsledkem. Jeden můj 
moc dobrý kamarád při studiu vyhořel, se studiem skončil, dokonce z počátku i tvrdil, že odešel od Boha. Mnohokrát jsem přemýšlel 
nad tím, proč se to stalo. Škola nabízí opravdu hodně možností, čemu se lze věnovat a on se snažil obsáhnout úplně všechno. Neudržel 
si hranice. Nemusel dělat všechno na 100%, kdyby něco udělal třeba jen na 40%, možná by to dopadlo jinak. 

Ve sboru už jsi kázal, máš za sebou první pastorační rozhovory... pomohla ti škola najít tvé obdarování a povolání ke službě? 
Využíváš to, co ses naučil, prakticky ve službě? 
Co se jsem se naučil na škole nejde nevyužít, jako vikář mám jednu až dvě, občas tři bohoslužby měsíčně. Na každou z nich si dělám 
takovou malou osobní exegezi, využívám při tom řečtinu a řadu dalších nástrojů získaných v rámci biblistiky. Naopak pastoraci moc 
nevyužívám, jako teologové jsme jí měli docela málo, takže si toho ani moc nepamatuji.  Asi se ještě budu muset poohlédnout           
po nějakém pastoračním přístupu, který by mi seděl. Teď chci ale pokračovat ve studiu teologie na ETF UK. 

Co bys rád vzkázal dnešním studentům, případně učitelům ETS? 
Studentům, ať se připraví, že studium bude řehole. Pokud to však vydržíte, zocelí vás to, vaši víru. Také ať si najdou nějakého učitele, 
který jim pomůže vším, co se na ně bude valit, projít. A učitelům, ať pěstují vztahy se studenty a pomohou studentům všemi těmi 
těžkostmi projít. 

Ptal se Miloš Poborský
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