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Čí svatá válka? Křesťané a boj za mír.

Letošní setkání Spolku přátel Evangelické teologické fakulty (ETF) Karlovy univerzity (dále 
jen Spolek) bylo věnováno otázce „Čí svatá válka? Křesťané a boj za mír.“ Byla to vlastně jen 
malá skupina účastníků, kteří se sešli ve dnech 7. - 9. listopadu, aby se zamýšleli nad značně 
kontroverzním tématem, týkajícím se křesťanského postoje k válce.

Do této složité tematiky byli účastníci setkání uvedeni dokumentárním filmem nizozemské 
produkce z roku 2000, nazvaném „Bůh letí se mnou“ autorky Karin Jungersové, o amerických 
bombardovacích pilotech nasazených ve válce proti Srbsku. V průběhu sobotního dopoledne 
zazněly referáty zabývající se postojem k válce v různých protestantských tradicích. Po 
úvodním zamyšlení teologa, historika a předsedy Spolku Dr. Daniela Nevala vystoupil Dr. 
Volker Stümke, docent sociálních věd na Führungsakademie der Bundesweh v Hamburku, 
který se ve své přednášce zabýval vojenským myšlením Martina Luthera. Na něj navázal Dr. 
Jindřich Halama, docent etiky na ETF, jenž nastínil postoje českých bratří, a to od naprostého 
odmítání násilí až po podmínečné obhajování obranné války. Zwingliho obhajoba 
ozbrojeného boje určeného k prosazování trvalého míru na příkladu kapellského míru z r. 
1529  byla tématem referátu teologa Dr. Oliviera Banguertera, který se však osobně nemohl 
setkání Spolku zúčastnit kvůli pracovním povinnostem pro Červený kříž v Africe. Po 
referátech zazněla diskuse soustředěná na aktuálnost reformátorských postojů.

Zatímco dopolední program probíhal v prostorách ETF, v odpoledních hodinách se účastníci 
na pozvání pražského Vojenského historického muzea shromáždili v jeho prostorách, kde v 
rámci dvou workshopů proběhly diskuse zaměřené na současnou roli vojenských kaplanů v 
české, švýcarské a německé armádě. Zasvěcený výklad k tématu podali plk. Dr. Hans Rudolf 
Furer, docent vojenských dějin na curyšské univerzitě a ppl.Tomáš Holub, hlavní vojenský 
kaplan v Armádě České republiky. Po skončení workshopů provedl ředitel muzea ppl. Aleš 
Knížek účastníky setkání  stálou expozicí muzea a dočasně instalovanou výstavou věnovanou 
atentánu na SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha v červnu 1942.

V závěru dne byl uspořádán slavnostní večer. Současně probíhala pro nevelkou skupinu 
zájemců přednáška Dr. Martina Albrechta o roli šestého tankového pluku Wehrmachtu při 
německém vstupu do Prahy 15. března 1939. V neděli ráno pak účastníci setkání společně 
navštívili bohoslužby německého evangelického sboru a před polednem se sešli, jako už 
tradičně, na závěrečném obědě U Františkánů.

Příští setkání Spolku se koná ve dnech 26. - 28. listopadu 2004. Téma není dosud stanoveno. 
Již nyní však víme, že je třeba, aby si členové Spolku navzájem vyměňovali zkušenosti. 
Další informace ke Spolku a k setkávání jeho členů viz. http : / / www.etf.cuni.cz/spolek.
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Whose Holy War? Christians and the fight for peace.
This year´s meeting of the Association of Friends of the Evangelical Protestant Faculty (EPF) 
of the Charles University (hereinafter only Association) took place from 7th to 9th November.
It was focused on the question:“Whose  holy war? Christians and the fight for peace.“ It was 
actually only a small group of participants who met to reflect and discuss rather a 
controversial theme concerning Christian attitudes to war.

It was a Dutch documentary film “God is my co-pilot“ of  2000 (author Karin Jungers) about 
the mission of US-pilots in the war against Serbia, which introduced the participants into that 
complex theme. Saturday morning session was filled with the presentations dealing with 
positions that had been taken up on the war in different protestant traditions. After the 
introductory reflexion by the theologian, historian and  President of the Association, Dr. 
Daniel Neval, it was Dr. Volker Stümke, associate professor of the evangelical social ethics at 
the Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg, who took the floor. His presentation was 
centered on Martin Luther´s thoughts on war. He was followed by Dr. Jindřich Halama, 
associate professor of ethics at the EPF. He outlined the positions of Czech brethren to war, 
from the total refusal of violence up to the conditional approval of a defensive war. Zwingli´s 
defence of an armed fight used for the promotion of the lasting peace, on the example of the 
fight of Kapell of the year 1529, was the theme of  the paper by Dr. Olivier Banguert, who, 
however, could not take part in the meeting in person, due to his obligations for the Red Cross 
in Africa.The discussion at the end of the morning session turned about the relevance of 
reformers positions in present context.

While the morning program was located in the ETF, in the afternoon the participants were 
guests of Prague´s Military Historical Museum, where in two workshops they discussed the 
present role of chaplains in the Czech, the Swiss and the German armies.The core of the 
workshops were the reports by Col. Dr. Hans Rudolf Furer, associate professor of military 
history at the Zurych University, and Lieut.Col.Tomáš Holub, the chief chaplain in the Army 
of the Czech Republic. In the end, Col. Aleš Knížek, the Museum´s director showed the 
participants round the permanent exhibition, and particularly a special exhibition devoted to 
the assassination of the SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich in June 1942.

A soirée  was held at the ETF as the last event of Saturday, though in the course of the 
evening Dr. Martin Albrecht lectured for those who were interested. The theme of his lecture, 
which was listened to by really a small circle of participants, was the Role of the SixthTank 
Regiment of Wehrmacht at the German Entry in Prague on 15th March 1939. On Sunday 
morning the participants took part in the worship of the German Evangelical Congregation 
and at noon, traditionally, they had a good-bye lunch At the Franciscans.

The next meeting of the Association is held from 26. - 28. November, 2004. The theme has 
not yet been chosen. However, what we already know is, that it is necessary that the members 
of the Association should exchange their experience.
For further information on the Association and its members´ meetings see
http : / / www. etf.cuni.cz/spolek


