
ÚVOD

Být v současnosti vedoucím v církvi i ve společnosti znamená
přinášet naději, neúzkostnou přítomnost a povzbuzení tam, kde jsme
obklopeni nejistotou a obavami. Pro nás to znamená neztrácet Boží
perspektivu a pohled do budoucna. Naslouchat „tichému“ hlasu
i uprostřed bouří, které nás už nějakou dobu obklopují. Jsme svědky
událostí a fenoménů, které kladou ty nejtěžší otázky – jakou cenu jsme
ochotni zaplatit, jak čelit marnosti zla a lži, čeho jsme jako lidé schopni
a kde jsou hranice naší odpovědnosti. O to cennější je společenství
a přátelství lidí, kteří jsou zvyklí nést břemena jedni druhých.

Doufám, že pro vás bude letošní Evangelikální fórum takovým
společenstvím. Časem nadechnutí, inspirace a setkání s lidmi, kteří
přemýšlí o podobných tématech a výzvách. Jsme vděční, že nám svou
účastí pomáháte vytvářet bezpečný prostor pro rozhovor. Máme-li být
jako církev schopni reagovat na témata a fenomény současné doby,
věřím, že se nesmíme bát otevírat jakákoli témata, ale zároveň vést
diskusi do hloubky a kvalifikovaně. Kéž je pro vás společný čas na fóru
požehnáním a posilou do dalšího období.

Jiří Unger – tajemník České evangelikální aliance
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HARMONOGRAM

středa, 5. října

17:00 registrace (malý sál)
18:00 přivítání, úvodní biblické slovo, modlitby (velký sál)

PLENÁRNÍ PROGRAM I (velký sál)
18:25 Pavel Plchot – Strategie ducha

diskuze a otázky
19:20 závěr a oznámení

čtvrtek, 6. října

08:30 přivítání, úvodní biblické slovo, modlitby
KRÁTKÉ PŘEDNÁŠKY I

8:40 Marek Macák - Gender jako výzva doby
9:00 Ida Pencová - Skleněný strop: Služba žen v církvi
9:20 Pavel Černý – Ekumenismus jako imperativ Bible a aktivita DS
9:55 oznámení
10:00 přestávka
10:30 NETWORK I (viz kapitola Networky)
12:00 přestávka na oběd
13:30 NETWORK II (viz kapitola Networky)
15:00 přestávka
15:30 SEMINÁŘE A KULATÉ STOLY I

K. Hodecová / L. Endlicherová – Do ticha a na hlubinu
(klub Na rampě 1PP)
Pavel Plchot – Hrát jinou hru (kavárna 1PP)
Pavla Cimlerová – Pastorační výzvy mládeže (spolek 1NP)
Dalimil Staněk – Proměny víry v životě člověka ( jídelna 1NP)
Marin Penc – Generace Z vedoucí v církvi (dorostovna 1PP)
R. Bícová / P. Mizurová – Sexuální výchova v církvi (malý klub 1PP)

17:00 přestávka na večeři

WC



18:30 úvod večera, modlitby
PLENÁRNÍ PROGRAM II

18:45 David Novák – Duchovní doprovázení
19:05 Lubomír Ondráček – Co Duch říká církvi I
19:25 Zbyšek Kaleta – Co Duch říká církvi II
19:45 panelová diskuse
20:00 závěr

pátek, 7. října

08:30 přivítání, úvodní biblické slovo, modlitby
KRÁTKÉ PŘEDNÁŠKY II

8:40 Tomáš Polívka – Chvály: fenomén nebo nový standard
9:00 Jiří Unger – Církev v digitálním věku
9:20 Lukáš Targosz – Komunita smíchu a pláče
10:00 přestávka
10:30 NETWORK III (viz kapitola Networky)
12:00 přestávka na oběd
13:30 SEMINÁŘE A KULATÉ STOLY II

Pavel Hošek – Ve víru tance: zdroj díla C. S. Lewise ( jídelna 1NP)
M. Macák – Minoritní sexualita v pastoraci věřících (spolek 1NP)
David Symon – Z Česka až na konec světa (malý klub 1PP)
Lukáš Targosz – Konzistentní srozumitelnost
P. Plchot / J. Bukovský / P. Paluchník – Fenomén N. T. Wright
(dorostovna 1PP)

14:30 přestávka / autogramiáda autorů knih: (malý sál)
Marek Macák – Minoritní sexualita v pastoraci věřících
David Symon – Z Česka až na konec světa
Pavel Hošek – Chasidské příběhy: Mezi židovskou mystikou
a krásnou literaturou
(Během fóra je možno knihy zakoupit v malém sále.)

15:00 NETWORK IV (viz kapitola Networky)
16:30 závěr



NETWORKY

EVANGELIKÁLNÍ TEOLOGIE (dorostovna 1PP)
vedoucí: Jiří Bukovský, Michael Buban
I. blok: Evangelium – svět – církev (Vít Hlásek)
II. blok: Učení o sedmi vrcholech (Michael Buban)
III. blok: Učení o křtu v Duchu svatém – diskuse (M. Buban, J. Bukovský)
IV. blok: Fenomén chval (Jiří Bukovský)

PORADENSTVÍ A PASTORACE (spolek 201 1NP)
vedoucí:Marek Macák, Dalimil Staněk a Dana Staňková
I. blok:Model závislostí, vhodná intervence amodly v lidskémsrdci (D. Staněk)
II. blok: Aplikace, diskuse (Dalimil Staněk)
III. blok: Specifika internetových a digitálních závislostí (D. Staňková / M. M.)
VI. blok: Aplikace, diskuse (Marek Macák, Dalimil Staněk, Dana Staňková)

VEDENÍ A ŘÍZENÍ SBORU (klub Na rampě 1PP)
vedoucí: Jan Drahokoupil, Petr Grulich
I. blok: 4 úrovně připravenosti a 4 styly potřebného vedení (JanDrahokoupil)
II. blok: 5 fází rozvoje pracovního týmu a 5 přístupů k dalšímu rozvoji (J. D.)
III. blok: 4 generace rozvoje sboru a 4 přístupy kazatele (Petr Grulich)
IV. blok: Pastýřské doprovázení služebníků (Petr Grulich)

VEDOUCÍ KŘESŤANSKÝCH ORGANIZACÍ (malý klub 1PP)
vedoucí: Jiří Unger
I. blok: Inspirace a rozvoj kapacity (Paradox pracovních setkání)
II. blok: Inspirace a rozvoj kapacity
III. blok: Learning community – jiný typ akcí I
VI. blok: Learning community – jiný typ akcí II

REVITALIZACE SBORU ( jídelna 1NP)
vedoucí: Pavel Plchot
I. blok: Obnovené fenomény v „porevoluční době“ (Lubomír Ondráček)
II. blok: Obnovené fenomény v „porevoluční době“ (Pavel Černý)

čtvrtek, 6. října v 10:30 a 13:30
pátek, 7. října v 10:30 a 15:00



III. blok: Nová píseň naděje?! (Dan Drápal)
VI. blok: Fenomén „post“ na rozhraní věků: postchristendom,
postmodera, postfakta/pravda (Pavel Hošek)

SLUŽBA DĚTEM 6 AŽ 15 LET A JEJICH VEDOUCÍM (zasedačka RCB,
společný sraz u východu z hlavních dveří budovy)
vedoucí: Daniel Jokl (Medvěd)
I. blok: Sympozium organizací pracujících s dětmi (Daniel Jokl)
II. blok: Zneužívání dětí: prevence, řešení nastalých situací, pomluvy,
(Jiří Edy Zajíc)
III. blok: Jak pomoci dětem ze závislosti na pornografii: jak se stát
koučem v této oblasti, ukázka souvisejících knih (Pete Lupton)
VI. blok: Čím se můžeme inspirovat navzájem (Daniel Jokl)

AKADEMICKÝ NETWORK – pouze v pátek (knihovna)
vedoucí: Peter Cimala
Blok I. a II. nejsou. Prosíme přihlášené, aby využili ve čtvrtek nabídku
jiného networku.
III. blok: Co nás (ne)naučila online výuka (Peter Cimala)
IV. blok: C. S. Lewis: jeho životní cesta, myšlenkový vývoj, krize, zvraty,
klíčové momenty (Pavel Hošek)

Zpět na HARMONOGRAM

Vaše hodnocení a váš názor na letošní Evangelikální fórum jsou pro nás
důležité. Prosíme, věnujte nám několik minut svého času, podělte se
s námi o svůj názor a pomozte nám formovat další ročníky EF.
Děkujeme.

(Pokud jste připojeni k internetu, stačí kliknout na odkaz, který vás
přesměruje na online dotazník.) VYPLNIT ZPĚTNOU VAZBU

https://forms.gle/PoYMguc7kNvUsbLPA


SEMINÁŘE ve čtvrtek v 15:30

DO TICHA A NA HLUBINU (klub Na rampě 1PP)
Kateřina Hodecová a Lucie Endlicherová
O ignaciánských exercicicíh, křesťanské meditaci a modlitbě ticha.
Tradice církve od pradávna počítá s nějakou formou oddělení od
světa, které může vytvářet prostor pro setkání s Bohem, naslouchání,
nasměrování. Po vzoru Ježíše, který odešel na čtyřicet dní na poušť, už
ve starověku odcházeli lidé mimo civilizaci, aby byli Bohu blíž. Po
staletí hledaná a kultivovaná praxe na sebe dnes bere podobu pobytu
v tichu, rozjímání biblických textů a vstupování do bezeslovného
rozhovoru s Bohem.

HRÁT JINOU HRU (kavárna 1PP)
Pavel Plchot
Možná, že pokud chceme oslovit své současníky evangeliem, musíme
začít hrát na jiném hřišti, podle jiných pravidel a dokonce i jinou hru.
Alan Hirsch a Mark Nelson to nazývají „Reframation“, což by se asi
dalo přeložit jako nové zarámování. Zároveň mluví o tom, že je
potřeba se nechat nově ohromit evangeliem, nově nechat oslovit naši
imaginaci, protože věříme v Boha, který je stálým a životodárným
zdrojem celého stvoření. Náš Bůh stále živě působí a tvoří nové věci,
o kterých nemůžeme říci: „to přece vím a znám“. Kdy jindy než teď
a tady takového Boha potřebujeme. Pojďme společně hledat kudy
vede cesta k novému zarámování či k nové hře a co nám k tomu
mohou říct takové “fenomény” či lidé jako Jordan Petterson,
Jonathan Sachs či Soren Kierkegaard.

PROMĚNY VÍRY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA ( jídelna 1NP)
Dalimil Staněk
Jakým způsobem se v průběhu života vyvíjí jednotlivé aspekty víry
a zbožnosti člověka? Jak o těchto proměnách mluví sama Bible?
Jakou roli v růstu hraje duchovní krize? Necháme se společně
inspirovat biblickými tezemi i poznatky z vývojové psychologie,
abychom porozuměli přirozeným procesům vývoje a inspirovali se
pro vytváření prostředí s dobrými podmínkami pro růst.

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA V CÍRKVI (malý klub 1PP)
Ráchel Bícová a Petra Mizurová
Seznámíme účastníky s tím, co děti a dospívající potřebují získat ze



sexuální výchovy v různých vývojových obdobích. Budeme se
věnovat také chybám, které jsou v této oblasti v rámci církve
časté. Dále se budeme zabývat tématy: pornografie, LGBT, zdravé
navazování vztahů a další. Doporučíme také užitečné zdroje pro vaši
práci s mládeží.

MÁM VÁŽNÝ PROBLÉM A CO DÁL – ANEB PASTORAČNÍ VÝZVY
U SOUČASNÉ MLÁDEŽE V KONTEXTU SPIRITUÁLNÍ A PSY-
CHOSOCIÁLNÍ KRIZE (spolek 1NP)
Pavla Cimlerová
V úvodní části semináře se zaměříme na vývojové úkoly období
pubescence a adolescence z pohledu psychologie. Zmapujeme
krizové situace, které s tímto věkovým obdobím souvisejí a které se
prolínají s krizí současné společnosti včetně krize rodiny. Zamyslíme
se nad dopadem těchto krizí na duševní zdraví dnešníchmladých lidí
v prostředí církve i mimo ni. V druhé části semináře se zamyslíme nad
tím, jaké formy pomoci můžeme v církvi nabídnout, kde jsou její
limity a zdravé hranice a jaké výzvy stojí před pastoračními
pracovníky. A zda je pomoc dostupná skutečně všem, kteří ji
potřebují. Uvedenou problematiku si budeme ilustrovat na
konkrétních kazuistikách.

GENERACE Z JAKO VEDOUCÍ V CÍRKVI (dorostovna 1PP)
Martin Penc
Jak vychovávat generaci, která má přístup k moudrosti celého světa,
ale lehce se dostane do rozhodovací paralýzy a nakonec neudělá nic?
Jak vychovávat generaci, která má blíže k vrstevníkům z Indie než
k vlastním prarodičům? Jak připravovat vedoucí, kteří používají
Slack, Trello a Miro, ale když se necítí dobře, tak odejdou se služby
přes sms?
Pokud se potýkáte s některým z výše uvedených „jak“, rád vás uvidím.
Podíváme se na výzvy dnešní doby, najdeme silné stránky GenZ
a posdílíme vzájemné zkušenosti.

VE VÍRU VELKÉHO TANCE – C. S. LEWIS ( jídelna 1NP)
Pavel Hošek
Dílo C. S. Lewise zůstává zahaleno tajemstvím. Ačkoliv má
stamiliony vděčných čtenářů, jeho způsob myšlení je zvláštní
a ojedinělý. Je autorem víc než padesáti knih. Jeho dílo je

SEMINÁŘE v pátek ve 13:30



mimořádně rozmanité a členité. Přesto jsou Lewisovy knihy od první
do poslední spojeny neviditelným poutem. Jsou to dílčí a různorodá
vyjádření určité základní výpovědi. Tato základní výpověď vychází
z Lewisovy duchovní zkušenosti, která byla rozhodujícím
inspiračním zdrojem jeho tvorby. Tento seminář je věnován právě
duchovní zkušenosti C. S. Lewise, která byla inspiračním zdrojem
jeho díla.

MINORITNÍ SEXUALITA V PASTORACI VĚŘÍCÍCH (spolek 1NP)
Marek Macák
Přestože je homosexualita v naší společnosti dnes již do velké míry
přítomna viditelně, v církvi má mnoho lidí silný dojem, že pokud je
člověk křesťanem, něco takového se mu nemůže stát.
Homosexualita je něco, o čem se v církvi mluví jen málo, a o homo-
sexuálních lidech bude s největší pravděpodobností slyšet jako
o „těch druhých“, o lidech od křesťanů bytostně odlišných. Jen zřídka
se v běžném církevním životě setká s příběhy lidí, kteří se u sebe
sama s homosexualitou potýkají, a jejichž životní příběh se zároveň
odvíjí v rodině víry. ČEA iniciovala vznik knihy Minoritní sexualita
v pastoraci věřících, jejímž autorem je psycholog Marek Macák.
Shrnuje v ní své dlouholeté zkušenosti v pastoračním doprovázení
lidí s jiným prožíváním sexuální orientace a jejich rodin. Dává
čtenářům nahlédnout do skutečných zápasů, hledání a cest. Nabízí
nejen hluboké porozumění a erudici, ale také praktické
kroky, jak reagovat a být duchovní podporou. Její zaměření je
především pastorační. V rámci tohoto semináře autor představí
základní rámec knihy a bude prostor k diskusi nad jejím obsahem.

Z ČESKA AŽ NA KONEC SVĚTA (malý klub 1PP)
David Symon
Ve svém interaktivním semináři pohovořím o fenoménu současné
mezinárodní misie z České republiky. Naše církve měly příležitost
učit se, jak vysílat a jak se starat o misionáře, od roku 1989 vyšlo
a vrátilo se několik desítek lidí. Nyní se nacházíme v době mnohých
aktuálních potřeb a příležitostí a česká mezinárodní misie je
v současné době na vzestupu. Budu mluvit o potřebě podpory
misionářů a představím novou knihu „Z Česka až na konec světa:
Praktický průvodce pro misionáře a ty, kdo je podporují“ (KMS,
2022).



KONZISTENTNÍ SROZUMITELNOST (klub Na rampě 1PP)
Lukáš Targosz
Nebývá úplnou výjimkou, že různé komunikační prostředky církve
hovoří odlišná, někdy i protichůdná teologická poselství. Během
písní vyprávíme jiný pohled na Boha než během kázání, další obraz
poskytuje svědectví, dětský program, nabídka literatury, oficiální
kanály na sociálních službách, a veřejné modlitby. Každý komu-
nikační kanál ale ovlivňuje celkové poselství, a proto je nutné hledat
teologickou integritu, která je navíc všeobecné srozumitelná lidem,
kterým sloužíme.

NOVÝ POHLED NA JEŽÍŠE, PAVLA A EVANGELIUM PODLE N. T.
WRIGHTA (dorostovna 1PP)
Pavel Plchot, Jiří Bukovský a Pavel Paluchník
N. T. Wright je významný novozákonní badatel a teolog. Klade
zajímavé otázky ohledně porozumění evangeliu v kontextu židovství
prvního století, jak mu rozumíme ve světle tzv. „nové perspektivy“
(resp. „fresh perspective“). Klíčovoumotivací je pro něj hledání zvěsti
evangelia, která bude dobrou zprávou o Ježíši Kristu pro kontext
přelomu 20. a 21. století. Sám říká, že je to úkol každé generace
a nelze jen opakovat odpovědi, které odpovídaly na výzvy doby
reformace. V rámci kulatého stolu bychom na úvod přinesli podněty,
které zaujaly Jiřího Bukovského, Pavla Paluchníka a Pavla Plchota.
Všichni tři učí na ETS a působí jako kazatelé. S myšlenkami N. T.
Wrighta se vyrovnávají jak v rámci teologického přemýšlení, tak své
služby. Seminář je vhodný pro ty, kdo se Wrightem zabývají, i ty, kdo
se s ním chtějí seznámit. Jiří Bukovský: N. T. Wright – bádání
o historickém Ježíši a obhajoba vzkříšení. Pavel Paluchník: „spasení
není ze skutků, ale z víry“ „cesta židovství je slepou cestou
záslužnického skutkaření“, „Kristus zrušil zákon a nastolil dobu
milosti“. Skutečně to apoštol Pavel tvrdil? Nahrazuje víra v Krista
židovské náboženství? A je centrem Pavlova učení „ospravedlnění“
a „spasení“ nebo to je něco jiného? N. T. Wright nachází s ostatními
badateli tzv. nové perspektivy překvapivé odpovědi. Pavel Plchot: N.
T. Wright nově klade otázky o tématech, textech, „pravdách“, které
jsme si mysleli, že už „vyřešila“ reformace. To je pro mě velice
zajímavé, protože klade do centra teologického myšlení novým
způsobem otázku, co je evangelium. A cesta, kterou jde při hledání
odpovědí je pro mě velice inspirativní.

Zpět na HARMONOGRAM



ŘEČNÍCI
RÁCHEL BÍCOVÁ
psychoterapeutka
supervizorka v pomáhajících profesích
Mgr. Ráchel Bícová pracuje jako psychoterapeutka,
supervizorka v pomáhajících profesích a lektorka.
Řadu let se věnuje službě dětem, dospívajícím
a pracovníkům s dětmi. Je autorkou několika knih
a série učebních plánů pro nedělní školy. Deset let
učila na ETS sociální patologii a etiku. Je členkou
rady EA.

MICHAEL BUBAN
učitel na VOŠMT v Kolíně
instruktor Bible na Global University
Své bakalářské vzdělání získal Michael z části na Vyšší
odborné škole misijní a teologické v Kolíně a z části
díky dálkovému studiu na Global University. Poté ve
studiu pokračoval na Continental Theological
Seminary, kde získal titul Master of Theology. Záro-
veň je autorem blogu Sęlâ Diet , kde sdílí úvahy nad
biblí a vírou a různé postřehy ze života. S ženou
Annoumá syny Daria a Saula.

JIŘÍ BUKOVSKÝ
učitel a zástupce ředitele na ETS, pastor v KS Praha,
člen Rady FEET.
Pochází z Kutné Hory. V současné době působí jako
pastor ve sboru KS Praha a učitel novozákonních
předmětů na ETS. Vystudoval teologii, filosofii
a obecnou antropologii na UK. Absolvoval také stu-
dijní pobyty v Londýně, Heidelbergu, Bonnu,
Amsterdamu a Cambridge. V roce 2018 obhájil na
Evangelické teologické fakultě UK doktorskou práci,
ve které se zabýval raně křesťanskou bohoslužbou
v 1. Korintským 12–14. Od září 2022 je členem výboru
Evropského svazu evangelikálních teologů (FEET).



PETER CIMALA
ředitel Komenského institutu, učitel na ETS
Ordinovaný kazatel Církve bratrské, který se stal
v roce 2013 ředitelem Komenského institutu v Praze,
jehož hlavním programem je akademický mentoring
– se zaměřením na podporu zejména doktorandů
a mladých křesťanských akademiků. Od roku 2003
vyučuje na ETS v Praze především kurzy z oboru
Nového zákona a biblické hermeneutiky. Téměř 10
let pracoval jako vědecký pracovník v Centru bi-
blických studií University Karlovy v Praze a Akademie
věd. Publikuje odborné i popularizační texty v oboru
teologie, biblistiky a etiky.

PAVLA CIMLEROVÁ
přednášející na ETS
Vystudovala psychologii na FF UK v roce 1982 a post-
graduální studium na Psychoterapeutické fakultě
v Praze v roce 1994. Od roku 1990 pracovala jako
ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny v Měl-
níku, od roku 2005 pracuje jako zástupkyně ředitelky
PPP středočeského kraje. Soudní znalkyně v oboru
psychologie.

PAVEL ČERNÝ
kazatel Církve bratrské, předseda SET
ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské
a emeritním předsedou Rady Církve bratrské a Eku-
menické rady církví. Vyučuje praktickou teologii
a misiologii na ETS, dále je předsedou Sdružení
evangelikálních teologů (SET), předsedou Institutu
Williama Wilberforce a členem evropské spo-
lečnosti Societas Ecumenica. Pavel je člen výboru
mezinárodního setkávání biskupů různých církví –
přátel hnutí Focolare. S manželkou Hankou mají tři
děti a osm vnoučat.

Zpět na HARMONOGRAM



JAN DRAHOKOUPIL
kouč a školitel leadershipu a obchodu
Vystudoval ČVUT–FEL, 20 let pracoval v domácích
firmách a mezinárodních korporacích, většinou na
manažerských pozicích. Podstatnou část praxe
a dalšího vzdělávání věnoval rozvoji lidí, zejména
v oblasti leadershipu a obchodu. Od roku 2012 tato
témata školí a koučuje samostatně (OSVČ) a ve
spojení se zahraničními partnery. Jeho klienty jsou
české i mezinárodní společnosti v Česku i dalších cca
10 zemích Evropy. Jan je starším ve sboru CB
Černošice, člen Rady Církve Bratrské. S manželkou
Jitkou jsou z Boží milosti 3. generací křesťanů a mají
syny Jana a Jakuba.

DAN DRÁPAL
český evangelikální teolog, politik, autor a publicista
V letech 1967–1972 vystudoval evangelickou
bohosloveckou fakultu J. A. Komenského v Praze. Pro
politickou angažovanost v roce 1968 mu byl upírán
tzv. "státní souhlas k výkonu duchovenského
povolání". 1977 se přesto stal vikářem tehdy nej-
menšího pražského evangelického sboru v Praze 7 -
Holešovicích. O rok později prožil osobní setkání
s Bohem a obrácení. V polovině osmdesátých let se
stal sbor v Holešovicích největším pražským spole-
čenstvím, co se týká návštěvnosti. Po sametové
revoluci se podílel na založení Křesťanských spo-
lečenství, stal se jejím prvním seniorem. Dan se
věnuje překladu Bible a publicistice (byl jedním ze
zakladatelů Konzervativním listů), napsal několik
knih. Například: Hledání a jistota; Manželství
a mnoho otázek kolem něj; Budování sboru; Bible,
okultismus a politika; Emancipace žen v církvi?;
Vztahy, sex, rodina; Spor o Joba, předkládal napří-
klad knihu Žalmů pro Český studijní překlad.
Angažuje se v politice za stranu KDU-ČSL.

Zpět na HARMONOGRAM



LUCIE ENDLICHEROVÁ
redaktorka a moderátorka Rádia 7
Lucie v 15 letech uvěřila v katolické církvi, což na
dalších patnáct let formovalo a kultivovalo její
zbožnost. Zpráva o spasení milostí jí obrátila svět
vzhůru nohama, do protestantského prostředí si
s sebou odnesla lásku k tichu a liturgii, která přetrvala
i se změnou denominace. Je svobodná, miluje
kavárny, hory, dlouhé pochody a rozhovory u nich.

PETR GRULICH
kazatel Církve bratrské
Po absolvování ETF UK a doplňujícího zahraničního
studia (Ewersbach, Německo) působil jako kazatel ve
sborech Horní Krupá a Praha 1 – Soukenická,
vyučoval na ETS a pracoval jako tajemník Rady Církve
bratrské. V současnosti slouží jako kazatel sboru
v Černošicích. S manželkou Martoumají tři děti a dvě
vnoučata.

VÍT HLÁSEK
kazatel Církve bratrské
Je absolventem ETF UK v Praze a MF Norwegian
School of Theology v Oslu, kde studoval teologii se
zaměřením na misii a společnost. Studijně pobýval
v Columbia Theological Seminary, GA, USA. Odborně
se věnuje misijní eklesiologii, ve volném čase pak
systematické a historické teologii a hudbě (zejména
klasické). Je kazatelem CBv Praze 4 – Jižní Město. Na
ETS vyučuje ekumenickou eklesiologii a dějiny církve
v novověku.

KATEŘINA HODECOVÁ
zástupkyně ředitele a členka rady Trans World Radio,
šéfredaktorka Rádia 7
Kateřina je absolventkou FA VUT Brno, od roku 1994
pracuje v Trans World Radiu, od roku 2006 jako
šéfredaktorka Rádia 7. Posledních 15 let se věnuje
duchovním cvičením podle Ignáce z Loyoly, tedy
pobytům v tichu a rozjímání, které nejprve sama
mnohokrát absolvovala pod vedením zkušeného
exercitátora – jezuity. Snaží se připomenout církvi, že



není moudré vylít s vaničkou i dítě a ticho je nutnou
součástí duchovního života i protestantské části
církve.

PAVEL HOŠEK (REBBE)
teolog a religionista, vedoucí katedry systematické
teologie na ETF UK a učitel na ETS, autor řady knih,
viceprezident České křesťanské akademie
Je vedoucím katedry religionistiky na ETF UK
a kazatelem CíB. Zabývá se vztahem teologie
a kultury, odborně se věnuje vztahu teologie a vědy
o náboženství a také předpokladům a možnostem
mezináboženského dialogu. Je ho poslední pub-
likace: Evangelium lesnímoudrosti – Duchovní odkaz
zakladatele skautingu E. T. Setona(2019), Sloužím
tajnému ohni: duchovní zdroje literární tvorby J. R. R.
Tolkiena (2020), Ve víru velkého tance: duchovní
zkušenost přítomná v díle C. S. Lewise (2021).

DANIEL JOKL (MEDVĚD)
vedoucí odboru dorostu CB a předseda Dorostové
unie, člen ODV Junáku - český skaut
Dan vyrostl v církvi, přesně řečeno v křesťanském
skautském oddílu, za totáče schovaného pod ochra-
náře přírody. Otevřel se mu nevšední svět přátelství,
večerních ohňů, nočních úprků před dešti, dalo mu
to nahlédnout do duchovního světa. Prošel Prázd-
ninovou školou Lipnice a chvíli působil ja-
ko její instruktor. Zkušenosti z Lipnice využil ve službě
Atletů v akci. Byl při zakládání sboru Církve bratrské
v Dejvicích a na Praze 13. Od září 2021 se
pokouší spolu s dalšími založit společenství
v Úholičkách, severně od Prahy. Roky si vydělával
posuzováním stavebních poruch, koordinoval vý-
stavbu a správu budov (obchodní centra, kanceláře
a byty). Od 2017 pracuje s dětmi v Církvi bratrské
a Dorostové unii, v září 2021 se svými spolu-
pracovníky založil křesťanský skaut. S vděčností
Bohu říká, že má „úžasnou manželku a tři dospělé
děti, které to s ním zatím přežily.“



ZBYŠEK KALETA
předseda České evangelikální aliance, diakon SCEAV
Ve svých 15 letech vydal Ježíši svůj život. Vystudoval
Vysokou školu báňskou. Je 32 let ženatý a má tři
dospělé dcery. Je členem Slezské církve evangelické
augsburského vyznání, kde byl po absolvování studia
na Evangelické bohoslovecké fakultě Univerzity
Komenského v Bratislavě v roce 2017 ordinován do
služby diakona. Mnoho let sloužil mladým lidem
v dorostovém věku. Pracuje v Křesťanském spole-
čenství z. s. jako ředitel Biblické školy pracovníků
a v redakci časopisu IDEA. Je předsedou před-
stavenstva Evangelizačního centra M.I.S.E.

PETE LUPTON
zakladatel a ředitel NePornu
Již několik let se věnuje projektu NePornu, jehož
hlavním cílem je rozšiřovat povědomí o proble-
matice pornografie a nabízet pomoc těm, kteří jsou
závislí. S manželkou a synem žije v Olomouci, kde je
zároveň jeden ze starších v Metro Church Olomouc.

MAREKMACÁK
učitel na ETS, lektor, klinický psycholog
Marek je členem Bratrské jednoty baptistů. Pochází
ze Slovenska a nyní působí v Praze, kde vystudoval
psychologii a kde dnes učí na Institutu klinické
psychologie a na ETS. Jako školitel a lektor psycho-
diagnostiky působí též v řadě psychiatrických a psy-
choterapeutických zařízení. Vede Českou společnost
pro Rorschacha a projektivní metody a Asociaci pro
dialog křesťanství a psychologie, kterou spolu s dal-
šími kolegy založili v r. 2011.

PETRAMIZUROVÁ
psychoterapeutka
MUDr. Petra Mizurová absolvovala výcvik zaměřený
na terapii traumatu a pracuje jako psychoterapeutka.
V rámci svého sboru dlouhodobě pracovala s dětmi
a dospívajícími. Učí na ETS předmět Zdraví a nemoc.



Věnuje se také lektorské činnosti a spolu s manželem
slouží manželským párům v rámci Manželských
večerů.

DAVID NOVÁK
předseda Rady Církve bratrské,
kazatel sboru CB Praha 13
Řadu let pracoval jako celocírkevní pracovník s mlá-
deží v Církvi bratrské. Založil organizaci Atleti v Akci,
podílel se na zakládání nových sborů CB Praha 6
a poté Praha 13. Učí na ETS, je autorem několika knih
a řady článků v různých periodikách. Je předsedou
Rady Církve bratrské a úspěšným blogerem.
S manželkou Danielou má dva syny.

LUBOMÍR ONDRÁČEK
pastor Křesťanského společenství Praha
Vyrůstal v tradiční křesťanské rodině. Osobně uvěřil
ve svých sedmnácti letech. Vystudoval ČVUT
a několik let pracoval jako stavbyvedoucí. Od roku
1986 je starším sboru, v letech 1991 - 2011 pracoval
jako tajemník Křesťanské misijní společnosti. Od
roku 2004 je hlavním pastorem Křesťanského
společenství Praha, které je jedním z největších sborů
v ČR. S manželkou Věrou má tři dospělé děti.

PAVEL PALUCHNÍK
učitel na ETS, kazatel Církve bratrské
V současnosti působí jako kazatel v Poděbradech,
dlouhodobě se věnuje dorostu a mládeži. Od roku
2006 učí Nový zákon na ETS. Teologii vystudoval na
ETF UK, účastnil se několika kratších studijních (VB,
USA) a misijních pobytů v zahraničí (Malawi).
Odborně se zabývá listem Židům a jeho pasto-
račními apely. Snaží se řídit podle kréda, že „studium
teologie nemůže být odtrženo od praxe a lásky
k církvi, a praktické křesťanství se neobejde bez
poctivé teologické práce“. Je ženatý, má tři děti.
Vytrvalostně běhá, rád leze po vysokých horách
a hraje na baskytaru.

Zpět na HARMONOGRAM



MARTIN PENC
pastor Apoštolské církve v Kolíně
Martin byl dlouholetým vedoucím mládeže ve sboru
AC Varnsdorf, jeho oblíbeným tématem bylo a je
užitečnost církve v dnešní společnosti. Deset let
působil jako vedoucí Odboru mládeže AC, momen-
tálně působí jako pastor AC v Kolíně. Miluje zvláštní
chutě, neobvyklé zážitky a poznávání nových míst na
světě. Rád v li-dech uvolňuje to, pro co byli stvořeni,
a nemá rád, když jsou lidi škatulkováni, aby se vešli
do představ druhých. Se svoji ženou Idou má dva
syny (Davida, Honzu) a dceru Hanku.

IDA PENCOVÁ
lektorka etiky v Hope4kids
Ida Pencová pracuje jako lektorka etiky v Hope4kids,
bydlí v Kolíně. Má ráda pampelišky, trapné vtipy
a příběhy, které přináší každodenní život. V nich
hledá Boží ruku, která dělá z obyčejného neobyčejné.
Život sdílí téměř 20 let se svým manželem Martinem
a postupně se na cestu přidaly tři báječné děti.

PAVEL PLCHOT
kazatel Církve bratrské
kazatel sboru CB v Praze 6 – Dejvicích, předseda
odboru Cesty obnovy v rámci CB, učitel na ETS.
S manželkou Petrou mají tři děti. Rád čte a objevuje
nové obzory, sleduje přednášky na Youtube, chodí na
„modlitebně-přemýšlecí“ procházky.

TOMÁŠ POLÍVKA
ředitel vydavatelství Rosa a nakladatelství Návrat
domů
Vystudoval obor informační studia a knihovnictví na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2007
pracuje v křesťanském vydavatelství Rosa Media a od
roku 2019 vede také Nakladatelství Návrat domů.
Zajímá jej kreativita, vedení chval a mužská spi-
ritualita. Podílí se na přípravě Festivalu UNITED.
Založil ekumenické setkávání mužů Kolem ohně.



Jeho duchovním domovem je Společenství křesťanů
Klecany. Má ženu Hanku a tři dcery, které se všechny
jmenují na K.

DALIMIL STANĚK
kazatel Církve bratrské, psycholog a učitel na ETS
Dalimil jedenáct let sloužil jako kazatel v Olomouci
a nyní působí ve Zlíně. Vyučuje na ETS a poskytuje
psychologické poradenství lidem v církvi i mimo ni.
Odborně se věnuje tématům vývojové psychologie,
duchovního zrání, duchovní krize, pastorační péče
a mezilidského odpuštění. Rád tráví čas v přírodě,
miluje hudbu a knihy, a je pro něj fascinující naslou-
chat lidským příběhům.

DANA STAŇKOVÁ
poradkyně v oblasti manželství, rodiny a pastorace,
vyučující na ETS
Původní profesí pedagožka. V roce 2005 absolvovala
výcvik v systemické manželské a rodinné terapii
a v roce 2016 supervizní výcvik ČIS. Je certifikovanou
biblickou poradkyní (Association of Certified Biblical
Councelors). Učí pastorační předměty na ETS.
Věnuje se pastoraci, manželskému poradenství a su-
pervizi. Působí převážně v církevním a paracírkevním
prostředí. Je členkou Církve bratrské.

DAVID SYMON
misijní pastor v Církvi bez hranic, učitel na ETS
Vystudoval slavistická studia ve specializacích
(kroatistika - serbistika na FF UK). Poté mezi lety 2008
a 2016 pracoval s International Fellowship of Evan-
gelical Students v Bosně a Hercegovině. V současné
době působí v AC CBH Praha a v Nadačním fondu
Nehemia. David v roce 2021 získal PhD na Oxford
Centre for Mission Studies, jeho výzkum se zabývá
identitou českých misionářů v zemích bývalé
Jugoslávie.

Zpět na HARMONOGRAM



LUKÁŠ TARGOSZ
pastor církve Element
Společně s manželkou Ditou v roce 2003 založili
Element, působicí v Hradci Králové a Pardubicích,
který usiluje o to být srozumitelnou církví, která
rozumí lidem. Kromě své role pastora je také
národním ředitelem Global Leadership Summitu pro
ČR, školitelem v oblastní vůdcovství a teologie. Stu-
doval na Alphacrucis College v Austrálii a na Sydney
College of Divinity. V roce 2021 mu vyšla nová
kniha Křesťanství v pěti slovech | Malá kniha o velké
naději (Návrat domů).

JIŘÍ UNGER
tajemník České evangelikální aliance
Vystudoval religionistiku na FF UK a během studií se
věnoval službě mezi vysokoškolskými studenty.
V současnosti pracuje jako tajemník České evan-
gelikální aliance. Věnuje se mimo jiné apologetice
jako spolupracovník organizace RZIM v Oxfordu
a rozvoji vedoucích v rámci European Leadership
Fóra. S ženou Míšou mají čtyři syny a jsou členy
Církve bratrské na Praze 13.

JIŘÍ ZAJÍC (EDY)
předseda odboru duchovní výchovy v Junák - český
skaut
Vystudoval matematiku na MFF UK. Dělal progra-
mátora, matematika-analytika, redaktora v Českém
rozhlasu a ještě několik dalších povolání souvise-
jících s médii nebo výchovou a vzděláváním. Členem
Junáka je od roku 1968. Nyní působí jako pracující
důchodce v Národním pedagogickém institutu, je
odborným garantem projektu Propojování formál-
ního a neformálního vzdělávání. Edy je také členem
pracovní skupiny pro sociální otázky při České
biskupské konferenci. V odboru duchovní výchovy
Junáku - českém skaut má na starosti tvorbu meto-
dických materiálů souvisejících se základními
principy skautingu. Je spoluautorem 5 skautských
publikací a autorem 17 publikací včetně dvou knížek
rozhovorů s Miloslavem Vlkem a jedné s Erazimem
Kohákem.



ČEA je nejširším sdružením evangelikálních křesťanů v ČR, které
spojuje devět denominací, desítky místních sborů a křesťanských
organizací i mnoho jednotlivců a vedoucích napříč církvemi. Téměř 30
let je platformou pro spolupráci, modlitby, vzdělávání, vzájemnou
podporu, inovaci a networking mezi těmi, kterým leží na srdci
duchovní a hodnotová obnova České republiky.

Společný hlas ve veřejném prostoru

Osamocený hlas je možné ignorovat. ČEA je hlasem evangelikálních
křesťanůvůčipolitickéreprezentaciasnažísekonstruktivněapozitivně
předkládat křesťanské postoje a hodnoty ve veřejném prostoru a hájit
svobodu projevu a vyznání.

Podpora misijního zaměření církve

Ve spolupráci se sbory a vedoucími z mnoha církví systematicky
investujemedopodpory zakládání sborů, revitalizace a obnovy církve,
přípravy a vzdělávání vedoucích a reflexi klíčových výzev, před nimiž
stojí česká církev a společnost.

Inovace a startupy

Podporujemeinovativníprojektyakonzultace,kteréreagujínasoučasné
a budoucí potřeby církve. Propojujeme zahraniční zkušenosti a zdroje
s potřebami lokálních vedoucích.
Staňte se jako jednotlivci, sbory nebo organizace partnery ČEA
ve společné práci na změně.

www.ea.cz | www.m4europe.cz | www.situcitelu.cz

www.evangelikalniforum.cz

ORGANIZÁTOŘI

ČESKÁ EVANGELIKÁLNÍ ALIANCE

https://ea.cz
https://m4europe.com/m4-czech-republic/
https://situcitelu.cz
https://evangelikalniforum.cz


ETS je profesně a ekumenicky orientovaná vyšší odborná škola, je jí
blízká evangelikální teologie. V oborech teologie, pastorace a so-
ciální práce vzdělává studenty pro všechny pozice, pro které církev
i společ-nost vytváří pracovní místa, včetně pracovníků pro
poradenské a sociální služby.

Poslání školy

Duchovně, odborně a prakticky připravit pro službu v církvi a ve
společnosti.

Akreditované studium

ETS vzdělává ve dvou akreditovaných studijních programech,
absolvent získá titul DiS.

• Teologická a pastorační činnost
• Pastorační a sociální práce

ETS spolupracuje se třemi VŠ, které uznávají většinu kreditů ve svých
Bc. programech

Neakreditované studium

Program Blackbridge nabízí maturantům věnovat jeden rok
vlastnímu duchovnímu růstu před tím, než nastoupí na zvolenou
vysokou školu. Program tvoří úvodní předměty VOŠ studia,
frekventantům zůstává statut studenta. Kurz Sborový pracovník
(SSP) určen především dobrovolníkům v církvi, kteří se chtějí na
svou službu lépe připravit. Studenti SSP studují spolu se studenty
VOŠ. Některé předměty otevíráme jako kurzy pro veřejnost (Hudba
v církvi, Misie a další). Vyučované předměty i témata na zakázku
nabízíme také sborům, zpravidla formou sobotních seminářů.

www.ETSPraha.cz

EVANGELIKÁLNÍ
TEOLOGICKÝ SEMINÁŘ

https://etspraha.cz/cs/home


ZPĚTNÁ VAZBA

Vaše hodnocení a váš názor na letošní Evangelikální fórum jsou pro
nás důležité. Prosíme, věnujte nám několik minut svého času,
podělte se s námi o svůj názor a pomozte nám formovat další
ročníky EF.

Děkujeme.

(Pokud jste připojeni k internetu, stačí kliknout na odkaz, který vás
přesměruje na online dotazník.)

VYPLNIT ZPĚTNOU VAZBU

https://forms.gle/PoYMguc7kNvUsbLPA



