
Quo vadis, theologia Pragensis? – Kam kráčíš, pražská teologie? Toto téma 
určovalo setkání přátel  Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze, které proběhlo 3.-5.listopadu 2006. 
Jednu z možných odpovědí na tuto otázku prezentoval prof. Jakub S. Trojan na 
základě své nejnovější knihy „Ježíšův příběh – výzva pro nás“. Tento pokus 
o interpretaci Ježíšova života stejně jako diskuse zazněly v sobotu 4.listopadu na 
pražské teologické fakultě pod vedením hlavního přednášejícího J.S.Trojana 
a koreferentů Doc. Ivany Noble, Doc. Pavla Hoška, Mgr. Pavola Bargára a Doc. 
Petra Macka. Profesor Trojan se zřetelně distancoval od liberálních teologů 
19. a 20. století a zároveň jasně ukázal, že se snaží porozumět utrpení a smrti 
Ježíše Krista více  na pozadí Ježíšova života než na základě jeho vzkříšení.
Setkání i následné diskuse umožnily kromě výměny odborných názorů také lepší 
seznámení  se s mladou generací pražských teologů, kteří patřili mezi koreferenty.
V rámci každoročního setkání Spolku přátel Evangelické teologické fakulty 
zůstalo také dostatek času na vzájemné poznávání se dřívějších i současných 
studentů, a také i na účast v „Pivnici filosofie“.
Příští rok se přátelé pražské fakulty z Čech a zahraničí setkají o víkendu 2.-
4.listopadu 2007 a budou spolu hovořit na téma „Communio viatorum 
Pragensis?“.

Jan Satke působil v roli předsedy spolku, Michael Hoffmann jako místopředseda. 
Dalšími členy předsednictva byli: Věra Fritzová (pokladník), Blahoslav Hájek, 
Gordon Truefitt, Pavol Bargar (sekretář), Silje Soereboe, Silke Kuhlmann a 
Ladislav Kylar. Předsednictvo se během roku sešlo 7x. Jedno ze setkání bylo 
výjezdní – konalo se v německém Holzhau nedaleko Moldavy v severních 
Čechách. Hlavními úkoly byly příprava listopadového setkání spolku a revize 
statutu a vnitřních řádů spolku po deseti letech.
Rovněž byly obnoveny internetové stránky spolku, jež jsou nově v trojjazyčné 
verzi (česky, anglicky a německy).
V upomínku na prvního předsedu spolku Daniela Nevala spolek předplácí fakultní 
knihovně některá norská periodika. Je to umožněno díky daru jednoho ze členů 
spolku.

Díky většímu daru jednoho z členů spolku z roku 2006 nejsme letos ve finančním 
propadu, a to bez přispění dotace z venčí. Fakulta nám poskytuje stále ubytování 
pro členy spolku zdarma a rovněž za používání místností nepožaduje poplatek. 
Přesto jsme stále závislí na členských příspěvcích. Jsme vděčni těm členům, kteří 
zaplatili více, než jen minimální členský příspěvek, stejně jako těm, kteří zaplatili, 
i když se nemohli zúčastnit listopadového setkání. Od začátku tohoto roku máme 
levnější bankovní účet u e-banky: Spolek přátel ETF, 2720961001/2400.

V roce 2006 spolek napomáhal kontaktu českého evangelického sboru v Kovanci 
se sborem v Norsku z Fjoertoft. Výsledkem byl vznik partnerství mezi těmito 
sbory a také návštěva norského sboru (10% členů) v České republice v srpnu 
tohoto roku. Během návštěvy pomáhala Věra Friztová a spolek organizovat 
praktické věci, jako dopravu, stravování a pod.



Mikael Erikson ve Švédsku a Michael Hoffmann v Norsku nabízejí studentům 
fakulty a členům spolku možnost praxe ve svých sborech.
Před letošním listopadovým setkáním spolku ohlásil současný předseda, že již 
není schopen nadále vykonávat svou funkci – z pracovních a rodinných důvodů. 
Rovněž Silje Soreboe a Silke Kuhlmann se nemohou letošního setkání účastnit a 
rovněž rezignují na svá místa v předsednictvu spolku.



Quo vadis, theologia Pragensis? – Theology in Prague – where are you going? 
This was the topic for the meeting of the Association of Friends of the Protestant 
Theological Faculty of the Charles University in Prague from the 3 to 5 November 
2006.
With his book “Ježíšův příběh – výzva pro nás“   (Jesus’ life – A challenge for us) 
Prof. Jakub S. Trojan offered one possible answer. During the presentation and 
discussion of his book Trojan as a professor of ethics distanced himself from the 
liberal theologians of the 19th and 20th century, but wanted to look at the passion of 
Jesus Christ more as a part of his life rather than as just part of his resurrection.
Trojan’s co-speakers were Doc. Ivana Noble, Doc. Pavel Hošek, Mgr. Pavol 
Bargár, Doc. Petr Macek and this gave a good opportunity to get to know better 
the younger generation of theologians in Prague. Hopefully we’ll soon get an 
English translation of prof. Trojans very interesting book.
Within the annual meeting of the Friends of the Faculty there was still enough 
time to get to know former and current students of the faculty as well as one and 
another short-term-studies of „Pivnici filosofie“. The meeting was finished after 
joining the service in Vinohrady, Korunní 60 together with the local congregation. 

Jan Satke served as president this year while Michael Hoffmann was vice-
president. The other members were Vera Fritzova as treasurer, Blahoslav Hajek, 
Gordon Truefitt, Pavol Borgar, Silje Soereboe, Silke Kuhlmann and Ladislav 
Kylar. The board had 7 meetings during the year. One of this meetings was an 
open meeting in Holzhau in Germany next to Moldava in Northern Bohemia. 
The main subjects for this year were the preparation of this years meeting and a 
revision of the statutes and internal rules of the association after nearly 10 years in 
use. 
We although managed to get a new – working – homepage, witch now is 3lingual 
(Czech – English -. German).  
In memoriam for the first president of the association Daniel Neval we’re donating 
a Norwegian periodical to the library of the faculty. This is founded by a gift form 
some of our members. 

Thanks to a bigger gift from one of our members 2006 is the first year for the 
association going in financial balance without any contributions from outside. We 
still have the contract with faculty which ascribes us to free accommodation and 
use of rooms in the building of the faculty during our meetings but we are still 
dependent on members fee. We thank especially those members who paid more 
than the minimum fee and those who paid it even if they couldn‘t attend the 
meeting. Since spring the Association has a new cheaper bank account at e-banka: 
Spolek přátel ETF, 2720961001/2400.

In 2006 the Association arranged a contact between the congregation of the Czech 
brethren in Kovanec and the Norwegian congregation on Fjoertoft. The result of 
this contact was the establishment of a partnership. As a part of this partnership 
about 10% of the members of the Norwegian congregation visited the Czech 



Republic in august 2007. During this visit Vera Fritzova and the association 
helped by arranging practical things such as transport, restaurants or guiding. 
Both Mikael Erikson in Sweden and Michael Hoffmann in Norway are offering 
the possibility of training periods for students of the faculty or members of the 
association in their communities.
Before this annual meeting the President of the association Jan Satke announced 
that he would unable to continue as president and member of the associations’ 
board for both family and professional reasons. Although Silje Soreboe and Silke 
Kuhlmann informed us that they were unable to join this years meeting and that 
they resign from its board. 


