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     V Meilen dne 7.12.2003
 

Milí přátelé,
 

"Bůh letí se mnou". Takový byl název dokumentárního filmu o misi amerických pilotů během 
válečného konfliktu v Srbsku v roce 1999, který nás v pátek večer v úvodu letošní konference 
vytrhl z našich životů v míru a přenesl (vtáhl) nás do složitého problému války a boje. Během 
sobotního dopoledne jsme potom vyslechli dvě přednášky o rozdílných stanoviscích a 
názorech na válku v pojetí Martina Luthera a Českých bratří a v následující diskusi jsme se 
pokusili ujasnit si svůj vlastní pohled na válku. Celé sobotní odpoledne jsme potom strávili ve 
vojenském historickém muzeu, kde jsme – rozděleni do dvou skupin - diskutovali o postavení 
vojenských kaplanů v české, švýcarské a německé armádě.
 

Válečné konflikty existují na různých místech světa a vojáci z různých zemí Evropy se jich 
účastní  jako  členové  tak  zvaných  mírových  misí.  Proto  když  přemýšlíme  o  možných 
křesťanských postojích vůči válce, není to pouze otázka teoretická, ale otázka, jíž se můžeme 
zabývat každý den, když otevřeme noviny. Zdá se však, že po dosažení určitého vrcholu v 
mírovém hnutí v 70. a 80. letech, šíří se nyní mezi křesťany určité rozpaky. Mírové hnutí je v 
současnosti ukončeno bezpečnostní politikou světových vládnoucích velmocí, avšak navzdory 
prohlášení  všech jejich církví  to tak nějak nakonec vypadá,  že vlastně již  nemají  co říci. 
Možná že právě to je důvod, proč mnozí z nás měli problémy s tímto tématem. 
 

Bylo  to  snad  toto  "bojovné"  téma,  které  bylo  příčinou  vašeho  rozhodnutí  nezúčastnit  se 
letošního setkání?  Ano, musím konstatovat, že tento rok se sešla velmi malá skupina přátel 
fakulty. Dohromady i s přednášejícími nás bylo během celého programu něco mezi 15 – 25 
účastníky. V sobotu večer jsme diskutovali o této záležitosti na členské konferenci a také jsme 
se pokoušeli najít nějaké vysvětlení při vzájemných osobních rozhovorech. Jiným důvodem 
pro vaši neúčast by mohla být i skutečnost, že se setkání Spolku koná každý rok, a to je pro 
vás příliš často. Posledním, ale ne nejmenším důvodem by mohl být příliš akademický ráz 
našeho posledního setkání nebo jeho přetížený program. Jak se na to díváte vy? Co bychom 
měli dělat lépe a jinak? Dejte nám vědět co si o tom všem myslíte!
 

V každém případě  jsme na  zasedání  předsednictva Spolku v neděli  9.11.  2003 rozhodli  o 
nějakých změnách. Rád bych vám však připomněl, že jak předsednictvo, tak i revizní komise 
byly znovu zvoleny na další funkční období. Obě dosavadní členky revizní komise – Ute 
Schleiff  a  Markéta  Kolková – byly opět  potvrzeny ve své  funkci,  i  když  se  počet  členů 
předsednictva zmenšil po ohlášené rezignaci Leonarda Tecy a Eriky Géciové. Všichni ostatní 
členové a členky, jmenovitě Silvia (Sisi) Kovácsová, Tímea Kovácsová, Věra Fritzová, Jan 
Satke, Michael Hoffman a já (Daniel Neval), byli znovu zvoleni do svých funkcí. Náš největší 
problém je, že Sisi odchází z fakulty v létě 2004 a my zatím nemáme nikoho, kdo by po ní 
převzal funkci ekonoma/ky Spolku. Myslíme si, že je prostě  nemožné nechat veškerou práci 
spojenou se Spolkem v Praze pouze na Tímei a Věře. Doufejme, že se nám podaří najít dobré 
řešení.
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Nyní ale k našim plánům do budoucna: Konference Spolku v příštím roce se bude konat ve 
dnech 26. – 28.11.2004. Byli bychom rádi, aby právě členové Spolku byli středem tohoto 
setkání. Plánujeme pouze jednu přednášku na sobotní dopoledne, odpoledne bychom však 
rádi hovořili o našich vzájemných zkušenostech z různých církví, teologických fakult a zemí. 
Téma přednášky by mohlo být úplně nezávislé (např. "Vývoj lidských práv v kapitalismu…
.."),  nebo  naopak  související  s odpoledním programem (např.  "Úloha  teologických  fakult 
v kontextu církve a společnosti…."). Mottem naší diskuse by v tomto druhém případě mohl 
být  způsob  jak  uplatňujeme  znalosti,  které  jsme  získali  během  studií  a  zda  je  všechny 
upotřebíme při naší každodenní práci jako faráři a farářky.
 

V budoucnosti bychom vás také rádi více informovali o tom, co kdo z členů Spolku dělá a 
čím se zabývá.  Rádi bychom prezentovali  naše členy a nejnovější  zprávy o nich v našich 
dopisech  a  na  příští  konferenci  také  na  velké  nástěnce.  Co  si  myslíte  například  o  tom, 
kdybychom uveřejnili několik slov o  jednotlivých členech na webových stránkách Spolku? 
Museli bychom být samozřejmě velmi opatrní co se týká osobních dat a v žádném případě 
nehodláme zveřejňovat žádné adresy ani kontakty. Jaký je váš názor na zveřejnění jmenného 
seznamu členů Spolku i s fotografiemi? Mohli bychom buď použít nějakou vaši fotografii 
z některé z minulých konferencí (pokud ji máme), nebo byste nám mohli také poslat nějakou 
vaši oblíbenou. V případě, že by vás to obtěžovalo nám samozřejmě vždycky můžete říci, 
abychom ji odstranili. Napište nám prosím pár vět o vašem vztahu ke Spolku přátel ETF, co 
právě teď děláte a co bychom my podle vašeho názoru mohli zlepšit. Vaše odpovědi, názory a 
připomínky pošlete na e-mailovou adresu: spolek@etf.cuni.cz nebo poštou na adresu Spolku, 
která je uvedena na hlavičce dopisu. Těším se na vaše brzké reakce.
 

Přejí Vám veselé vánoce a Boží požehnání v novém roce
 

váš
 

Daniel Neval
 

Dotazník:

1.      Jaký je Váš vztah ke Spolku přátel ETF a proč jste členem/kou?

2.      Něco o Vás, Vašich studiích, odkud jste atd…….

3.      Co právě teď děláte?

4.      Jaká jsou Vaše přání (očekávání) ohledně Spolku? Co bychom mohli zlepšit?

5.      Souhlasíte s uveřejněním Vaší fotografie a části Vaší odpovědi na internetu?
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Meilen, November.2003
 

 

Dear friends

 

„God is my co-pilot“. This is the title of a video about the mission of US-pilots in the war against 
Serbia in 1999, which at the beginning of this year’s conference immediately carried us away 
from our peaceful life and catapulted us into the complex problem of war and faith. The next 
morning we were introduced to the different attitudes of Luther and the Bohemian Brethren 
on war, and in the following discussion we tried to find our own ways of looking at war. In the 
afternoon we were invited by the Military-historical Museum, where we discussed in two 
groups about the task of army chaplains in the Czech, the German and the Swiss armies. 

 

There is war in different places in the world with European troops involved in so-called peace-
missions. Therefore thinking about possible Christian attitudes towards war is not just a 
theoretical question but a question we may think about daily, when we open the newspaper. 
But after the climax of the Christian peace-movement in the 70s and 80s it seems that a 
certain embarrassment has risen among Christians. The vocabulary of the peace-movement 
has ended in the security policy of the world’s leading states, and in spite of all their 
declarations churches somehow seem to end in a state of speechlessness. Maybe this is one 
of the reasons why many of us have problems with the topic.

 

Was it this bellicose topic which contributed to your decision not to come to our annual 
meeting? Yes, this time we were just a very small group. Together with the speakers we were 
between 15 and 20 during the program. On Saturday evening we discussed the matter at the 
members' conference and we also tried to find out more in personal conversations. Another 
reason for the absence of most of you might have been that a meeting every year is simply 
too much. Last but not least the last meetings might have been too academic for you, or at 
least too overloaded by an academic program. How do you see it? What should we do 
differently and better? Please let us know!

 

In any case at the first meeting of the executive committee we decided on some changes. 
Well, I should not forget to tell you, that both the executive committee and the auditing 
committee had to be re-elected. The two members of the latter have been confirmed, while 
the executive committee has become smaller, as Leonardo Teca and Erika Geci have 
resigned. All the other members, namely Sylvia (Sisi) Kovacsova, Timea Kovacsova, Vera 
Fritzova, Jan Satke, Michael Hoffmann and me (Daniel Neval) have been re-elected. Our 
biggest problem will be, that with Sisi leaving the faculty next summer we will not have any 
treasurer in Prague anymore. It is simply impossible to hand over all the work to Timea and 
Vera. Hopefully we will find a good solution.

 

But now to our plans for the future: Next year’s conference will take place from Friday, 
November 26th, until Sunday, November 28th. This time we would like the members to be in 
the centre. We plan just one lecture on Saturday morning, in the afternoon we would like to 
exchange our experiences in different churches, faculties and countries. The lecture might be 
completely independent (e.g. on the development of human rights in capitalistic societies) or 
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related to the afternoon (e.g. about the task of theological faculties in the context of 
churches and society). As a “leitmotiv” we might discuss about how we apply the knowledge 
we learnt during our studies – do we need it at all in our daily work as pastors??

 

In the future we would also like to let you know more about what all of us are doing. We 
would like to present our members and the latest news about them in our letters and at our 
next conference on a big billboard! And what do you think about presenting our members in 
short words in the internet? Of course we have to be very careful about data: we will not 
publish any addresses. But would you mind if we publish the names of our members and 
present you with a picture? We might probably find you on one of the last conferences or 
you can send us your favourite one! And of course you can always tell us to remove it again, 
in case it bothers you! So please write us in a few sentences about your relation to PTF, what 
you are currently doing, and what we can improve! You can send us your answers to 
spolek@etf.cuni.cz or by post to the address at the head of the letter.

 

I am looking forward to hearing from you soon!

 

Yours

 

Daniel Neval

 

 

Questionnaire:

 

1.       What is your relation to PTF and why are you a member of the Spolek?

2.       Something about you, your studies, where you come from etc.

3.       What are you currently doing?

4.       What are your wishes concerning the Spolek? What can we improve?

5.       Do you agree to us publishing a picture and parts of your answers in the internet?

 


