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2. setkání Spolku přátel Evangelické teologické fakulty
Zamýšlet se nad soudobými spolešenskými otázkami v české společnosti - to je
jeden z úkolů Spolku přátel Evangelicke theologicke fakulty (ETF). Není se proto třeba
divit, že se předsednictvo spolku rozhodlo uspořádat v pořadí již druhé setkání tohoto
spolku a to na téma "Lidi potřebují lidi", s podtitulem "homosexualita". Termin onoho
setkání byl 3.-5. listopadu 2000. Protoze Spolek sdružuje převážně bývalé české i
zahraniční studenty ETF, kteří se i tento rok sjeli v hojném počtu a v pestrém zastoupení
různých evropských statu. Právě tato skutečnost slibovala zajímavé diskuse, neboť
účastníci setkání si s sebou z různých zemí nepřivezli jen svá zavazadla, ale také cenné
zkušenosti s výše zmíněným tématem. Na setkani prijelo celkem asi 50 účastníků, a to
převážně z Holandska, Německa, Slovenska, Čech, ale i z Finska, Švýcarska, Litvy a
Anglie.
"O nás bez nás"? Nejen, ze byli pritomni zahraniční hosté, ale pozvani prijali take
ti, o kterých se na setkani mělo mluvit. Anne-Marie Matthijsse, absolventka theologie z
Nizozemí, zahájila celé setkání v pátek v podvečer svym krátkým zamyšlením nad
tematem setkání, doplněným vzpomínkami a vlastními zkušenostmi. Ve tomto svem
projevu upozornila na to, že sexualita patří do oblasti intimního života každého
jednotlivce a nelze o ní tedy diskutovat bez osobní otevřenosti a angažovanosti. Bez
tohoto předpokladu by pak celé probírání tohoto tématu bylo zbytecne. V navazující
krátké diskusi se pak dale mohlo pokračovat v nedaleké restauraci, kam byli všichni
účastníci pozváni. Právě tam byl prostor pro vzájemná seznámení a rozhovory.
V sobotu ráno se všichni účastníci setkání sešli ve velké posluchárně ETF k pobožnosti
(ztišení), kterou vedli absolventi teologie ze Slovenska - Ján Čáby a Kristián Kostecký.
Oficiálního zahájení druhého setkání Spolku přátel ETF se ujal proděkan pro zahraniční
vztahy prof. J.S. Trojan, který shromážděné vřele přivítal.
Řadu naplánovaných dopoledních přednášek uvedl do pohybu svou přednáškou
názvem "Biblická teologie" Mgr. Jan Roskovec, člen komise Synodní rady ČCE,
zabývající se otázkou vztahu církve k homosexuální menšině. V návaznosti na pohled
biblisty přednesl svou přednášku "Teologická etika - partnerské vztahy se zaměřením na
homosexuální tématiku" ThDr. Jindřich Halama, odborný asistent katedry teologické
etiky ETF. Po krátké přestávce vystoupil před shromážděné MUDr. Ivo Procházka se
svým příspěvkem nazvaným "Homosexualita z hlediska současné medicíny". Poslední
přednášku sobotního dopoledne přednesla Everdien Hagen, farářka z Nederlandse
Hervormde Kerk (Nizozemí). Na všechny přednášky navazovala krátká diskuse, která
byla podle potřeby překládána buď do českého nebo do anglického jazyka. Přednášky
byly rovněž k dispozici v různých překladech. Texty přednášek či jejich zkrácený obsah
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budou v dohledné době zveřejněny také v časopisu spolku, který by měl vyjít v polovině
příštího roku. (???)
Přednáškový maraton byl vyčerpávající nejen pro intelekt, ale i pro tělo
zúčastněných, a proto všichni s povděkem přijali polední přestávku, jejiz soucasti byl i
společný oběd v nedaleké jídelně františkánského kláštera. Vyčerpání bylo značné,
mnoho otázek zůstalo nezodpovězeno, mnoho zúčastněných využívalo volného času k
rozhovorům, a tak není divu, že odpolední program, který byl věnován hlavně diskusím
na téma setkání, začal s mírným zpožděním.
Před začátkem diskusí promluvil k opět shromážděným hostům PhDr. Michal
Svatoš, CSc., zástupce spolku Univerzity Karlovy "Carolinum". Ve svem prispevku
kratce tento spolek predstavil. Následně se účastníci setkání rozdělili do diskusních
skupin, které vedli pozvaní hosté. Diskusních skupin bylo vytvořeno celkem pět. První
skupinu vedly pracovnice linky důvěry Jan Tožičková, farářka ČCE a Eva Navrátilová,
studentka ETF. Tyto dvě ženy se s ostatními mohly podělit o své bohaté zkušennosti s
rozhovory s homosexuálními lidmi. Vedení další ze skupin se ujal farář ČCE Jiří Štorek,
vedoucí sdružení Logos, a Jindřich Halama, pedagog ETF. Občanské sdružení Logos je
křesťanskou komunitou homosexuálně orientovaných lidí při kobyliském sboru ČCE v
Praze. Otázkou homosexuality a biblických knih se zabývala skupina pod vedením Jana
Roskovce a farářky ČCE Venduly Glancové. Otázkami liturgickými a pastoračními se
zabývala diskusní skupina vedená farářkami z Nizozemí: Gertrudeke van der Maas a
Everdien Hage a farářem ČCE Janem Mamulou. Různé způsoby soužití mezi lidmi bylo
téma pro poslední debatní skupinu vedenou Anne-Marií Matthijse a sexuologem Ivo
Procházkou.
Po odpoledním šálku kávy se sešli členové Spolku přátel ETF na 2. členské
konferenci, která řešila organizačně-správní věci spolku. Bylo zde možno vyslechnout
zprávu revizní komise, výroční zprávu o činnosti předsednictva spolku a proběhla též
volba nových členů předsednictva. Součástí bylo i důležité hlasování, na jehož základě se
Spolek přátel ETF stal korporativním členem univerzitního Spolku absolventů a přátel
Univerzity Karlovy "Carlolinum".
Závěr hlavního dne setkání vyplnil večírek, kam byli pozváni všichni ti, kdo měli
zájem o setkání s účastníky konference. Příjemnou atmosféru večera navodil pěvecký
sbor "Naši pěvci" z dejvického sboru ČCE. V družných rozhovorech při skleničce vína
ubíhal čas velmi rychle...
Setkání bylo zakončeno nedělními bohoslužbami v kostele U Martina ve zdi.
Vedla je nizozemská farářka Gertrudeke van der Maas. Součástí bohoslužeb bylo i
společné lámání chleba na znameni vzajemneho prijeti. Definitivní tečku za celým
setkáním učinil společný oběd pro ty, kdo se ještě nerozjeli domů.
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Na závěr je nutné dodat, že celé setkání bylo umožněno díky spolupráci s
německým děkanátem evangelické církve v Rüsselsheimu a nemalou finanční podporou
nadace Rudolfa Bosche (Rudolf Bosch-Stiftung), kterým tímto také srdečně děkujeme.
Pevně věříme, že i další setkání Spolku přátel ETF přinesou tolik cenných poznatků a
zkušenností, jak tomu bylo doposud.
Spolek přátel ETF

