
Luther Academy
se záštitou Rev. Jamese A. Krikavy

regionálního ředitele Lutheran Church - Missouri Synod
pro oblast Euroasie

zve na

Jubilejní teologickou konferenci
LUTERSTVÍ DNES
v Praze/Tuchoměřicích
ve dnech 22. -25. 5. 2017

Přednášky v jazyce anglickém budou přeloženy
a stejně tak diskuse budou tlumočeny do jazyka českého.

Místo konání konference:
Klášter Komunity Chemin Neuf 

Školní 1, Tuchoměřice (5 km od Letiště Praha - Ruzyně)

Uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2017

Účastnický poplatek
1) s ubytováním: 1000 Kč/40 EUR

- zahrnuje účast na přednáškách, ubytování a stravování
2) bez ubytování: 500 Kč/20 EUR

- zahrnuje účast na přednáškách a stravování bez snídaní

Svou přihlášku zasílejte emailem na adresu
martin@luther.cz

spolu s potvrzením přihlášky obdržíte další organizační informace
(doprava do místa konání konference atd.)

mailto:martin@luther.cz


PROGRAM
Pondělí 22. 5.
10.00-12.00 Registrace & ubytování
12.00-13.30 Oběd
13.30-14.00 Zahájení
14.00-15.30 Jaroslav Vokoun: Lutherova četba Písma - Ebeling 

revisited
15.30-16.00 Přestávka & občerstvení
16.00-17.30 Michal Valčo: Reformace jako rechristianizace.

K lepšímu pochopení Lutherova konceptu misie
17.30-18.45 Večeře
18.45-19.30 Nešpory v kostele, káže John Fale (ředitel OIM 

Lutheran Church – Missouri Synod)

Úterý 23. 5.
7.00-8.00 Snídaně
8.00-8.30 Ranní pobožnost v kostele, vede Tomáš Tyrlík (biskup 

Slezské církve evangelické augsburského vyznání)
8.30-10.00 Lawrence Rast: Luther a Zwingli – stejný spor i dnes
10.00-10.30 Přestávka & občerstvení
10.30-12.00 Roland Ziegler: Formule svornosti – články VII

a VIII
12.00-13.30 Oběd
13.30-15.00 Jiří Just: Předpoklady a limity šíření Lutherovy 

reformace v zemích Koruny české
15.00-15.45 Přestávka
15.45-16.30 Odjezd do centra Prahy (speciální bus)
17.00-18.00 Pobožnost, vedou Marián Čop (superintendent 

ECAV v ČR) & Clinotn Hoff (pražský farář Lutheran 
Church – Missouri Synod) , hudební doprovod 
Ensemble Mathesius pod vedením Lukáše M. Vytlačila 
(chrám sv. Michala V Jirchářích)

18.00 Volno
22.00 Návrat z centra Prahy (speciální bus)

Středa 24. 5.
7.00-8.00 Snídaně
8.00-8.30 Ranní pobožnost v kostele, vede Michal Valčo 

(Evangelická církev augsburského vyznání na 
Slovensku)

8.30-10.00 Scott Murray: Je třeba zabít Luthera
10.00-10.30 Přestávka & občerstvení
10.30-12.00 Daniel P. Metzger: Zachování Lutherova učení

o Večeři Páně
12.00-13.30 Oběd
13.30-15.00 Michael J. Albrecht: Nanebevstoupení Krista cestou 

kříže (Skutky apoštolů 3,21 a Lukáš 24,26)
15.00-15.30 Přestávka & občerstvení
15.30-17.00 Christopher Ahlman: Luterský pohled na církevní 

praxi liturgického modlitebního života a života 
zbožnosti podle vyjádření Formule svornosti roku 
1577, článek X

17.00-17.15 Přestávka
17.15-17.45 Večerní pobožnost, káže Jakub Retmaniak (farář 

Luterské evangelické církve augsburského vyznání), 
liturg James Krikava (Regionální ředitel pro Euroasii 
OIM Lutheran Church – Missouri Synod)

17.45-18.00 Přestávka
18.00 Barbecue & country bál (Auberge de Provence)

Čtvrtek 25. 5.
7.00-8.00 Snídaně (lehká)
8.00-9.30 Alan Ludwig: Současná luterská misie

v nepřátelském prostředí
9.30-10.00 Závěr konference
10.00-11.00 Bohoslužba slova v kostele, káže Kevin Robson (CMO 

Lutheran Church – Missouri Synod)
11.00-12.00 Brunch & balení



PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Dr. CHRISTOPHER S. AHLMAN sloužil od roku 2012 jako 
evangelizační misionář pro úřad mezinárodní misie Luterské církve 
Missourské synody. V této roli byl zapojen do pomoci sborové službě 
a misii v Lipsku v Německu, v evangelizaci pomocí koncertování a 
konání recitálů v Rusku a v přednášení ve východní Evropě na 
rozličná teologická, liturgická, hudebně-historická témata. Má 
bakalářský titul z hudebních umění z Concordia University v Sewarde
v Nebrasce (2002), magisterský titul z teologie z Concordia Seminary 
v Saint Louis v Missouri (2006), magisterský titul z duchovní hudby z 
University of Notre Dame v Notre Dame v Indianě (2008) a doktorský 
titul z hudebních umění z University of Texas v Austinu v Texasu 
(2011). Působí jako doplňující profesor hudby na Concordia University
v Sewardu v Nebrasce, usnadňuje projekty pro LCMS Commission on 
Worship a přispívá do liturgických materiálů pro farnosti 
publikovaných nakladatelstvím Concordia Publishing House. Spolu s 
manželkou Elizabeth mají čtyři děti.

Dr. MICHAEL J. ALBRECHT je hlavním pastorem v Saint James 
Evangelical Lutheran Church ve West Saint Paulu v Minnesotě, kde 
slouží od roku 1990. Předtím sloužil jako pastor v Prince of Peace 
Lutheran Church v Houstonu v Texasu. Titul bakaláře umění získal na
Northwestern College ve Watertownu ve Wisconsinu, magisterský 
titul z teologie na Wisconsin Lutheran Seminary v Mequonu ve 
Wisconsinu a Ph.D. z církevní historie na Luther Seminary v Saint 
Paulu v Minnesotě. Je spoluautorem (spolu se svým otcem) 
komentáře k Matoušovu evangeliu v komentářové řadě People’s Bible
Commentary Series, jež Lutheran Heritage Foundation přeložila do 
ukrajinštiny. V minulosti pracoval jako hlavní editor Logia, žurnálu 
pro luterskou teologii. V současnosti je jedním z pomocných editorů 
Faith-Life, žurnálu Protes’tant Conference, a působí jako předseda 
rady společnosti Saint Timothy Society podporující Project Timothy –
Kenya. Lutherova společnost v roce 2006 vydala jeho knihu „Jsme 
žebráci – Martin Luther o umírání a smrti“.

Mgr. JIŘÍ JUST, Th.D. je církevní historik, vědecký pracovník 
Historického ústavu Akademie věd ČR v oddělení dějin raného 
novověku. Zabývá se náboženskými dějinami zemí Koruny české v 
evropském kontextu v období raného novověku, zejména pak 
dějinami historické jednoty bratrské, její literání produkcí a knižní 
kulturou v 16. a na počátku 17. století.

Dr. ALAN LUDWIG slouží Pánu na Sibiři v Rusku. Věnuje se 
vzdělávání v teologii, jeho aktivity zahrnují vyučování na kurzech 
seminářové úrovně, práci s členy týmu na vývoji teologického 
vzdělání v Rusku a v dalších republikách bývalého Sovětského svazu a
– na požádání – vyučování a kázání v místních luterských sborech 
v Novosibirsku. Vystudoval na Concordia Seminary v St. Louis, 
v letech 1992-1998 sloužil jako farní pastor v Severní Dakotě. V letech
1994-2005 pracoval jako zaměstnanec Logia, žurnálu luterské 
teologie. Od roku 1998 spolupracoval se Siberian Evangelical Lutheran
Church (SELC). Spolu se svou manželkou Patricií mají tři dcery a 
jedenáct vnoučat. 

Dr. DANIEL PETER METZGER, PhD. je farářem luterského sboru Old 
Zion Lutheran Church ve Philadelphii. Je to proslavený americký 
luterský sbor, který v roce 1742 založil (a také v něm sloužil) Heinrich
Melchior Muehlenberg, o němž by se dalo říci, že prakticky "založil" 
luterství v Americe. Pastor Metzger byl ordinován v roce 1980, sloužil 
jako farář v luterském sboru Our Savior's Lutheran Church v Albert 
Lea v Minnesotě a v období let 1982-2006 i jako profesor literatury a 
religionistiky na vysoké škole Bethany Lutheran College v Mankato v 
Minnesotě. Titul PhD. získal v roce 1994 v oboru religionistiky na 
Marquette University v Milwaukee ve Wisconsinu. Jeho příspěvky 
vycházejí v časopisech "Logia: A Journal of Lutheran Theology" a 
"The Luther Digest". Jako hostující řečník se také účastní různých fór 
v USA. S manželkou Nancy mají tři syny (všichni jsou ženatí) a dvě 
vnoučata.



Dr. SCOTT R. MURRAY je hlavním pastorem Memorial Lutheran 
Church and School v Houstonu v Texasu. Působí zde od roku 1996. 
Předtím byl pastorem v Cobourgu v Ontariu v Kanadě a v New Orleans
v Louisianě. Murray má bakalářský titul z Concordia College v Ann 
Arboru; magisterský titul z teologie z Concordia Theological 
Seminary ve Fort Wayne; titul M.A. z Loyola University v New 
Orleans; a Ph.D. z New Orleans Baptist Seminary v New Orleans. V 
letech 1996-2001 byl členem komise pro teologii a církevní vztahy 
Luterské církve Missourské synody a v letech 2001-2007 řídící rady 
Lutheran Education Association of Houston (2001-2007). Píše 
Memorial Moment, denní křes anské zamyšlení založené na ť
církevních otcích, které je distribuováno více jak 2400 odběratelům 
po světě. Působil jako předseda řídící rady Luther Academy (2012-
2015) a zůstává jejím poradním členem. Je druhým vice-presidentem 
Luterské církve Missourské synody v regionu západního Jihozápadu 
USA. Je autorem početných článků a dvou knih: Law, Life, and the 
Living God (2002) a A Year With the Church Fathers (2011), publikovaných
nakladatelstvím Concordia Publishing House.

Dr. LAWRENCE RAST jr. slouží jako šestnáctý předseda Concordia 
Theological Seminary ve Fort Wayne v Indianě a jako profesor 
amerického křes anství a amerického luteránství. Do ústavu ť
historické teologie nastoupil na podzim roku 1996 poté, co v letech 
1992-1996 působil jako pastor Ascension Lutheran Church v 
Madisonu, Tennessee. Bakalářský titul z teologických jazyků a 
teologie (jako vedlejšího oboru) získal roku 1986 na Concordia College
(v současnosti již univerzita) v River Forestu, Illinois a magisterský 
titul z teologie (1990) a S.T.M. (1995) se specializací na historickou 
teologii a vedlejším oborem systematickou teologií na Concordia 
Theological Seminary ve Fort Wayne. Roku 2000 získal titul M.A. a 
roku 2003 úspěšně obhájil svou disertaci Joseph A. Seiss a luterská církev 
v Americe, a tudíž obdržel titul Ph.D. z americké církevní historie na 
Vanderbilt University v Nashvillu, Tennessee. Vedle služby 
v semináři dr. Rast pravidelně prezentuje na workshopech, setkáních 

a konferencích po Spojených státech. Reprezentoval seminář a synod 
na mnoha mezinárodních konferencích a vyučováním v Argentině, 
Brazílii, Tanzánii, Keni, Jižní Africe, Etiopii, Ghaně, Rusku, Německu, 
Švédsku, České republice a jinde po světě.

Doc. PhDr. MICHAL VALČO, PhD. obdržel svůj magisterský titul z 
teologie po dokončení studií na Evanjelické bohoslovecké fakultě 
Univerzity Komenského v Bratislavě, během kterých strávil zimní 
semestr roku 1999 na Lutheran Theological Seminary v Gettysburgu, 
PA. Svá doktorská studia dokončil na Evanjelické bohoslovecké 
fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě roku 2005. Následovala 
jeho habilitace v oboru Religionistiky na Řeckokatolické teologické 
fakultě Prešovské univerzity roku 2013. Hlavními oblastmi jeho 
teologického zájmu jsou filosofie náboženství (zejména S. 
Kierkegaard a Dietrich Bonhoeffer) a náboženská/filosofická etika. V 
zimním semestru roku 2010 se stal Copenhaver Visiting Scholar na 
Roanoke College v Salemu, VA. V období od srpna 2012 do května 
2013 se na Roanoke College spolu s manželkou stali hostujícími 
pomocnými profesory náboženství. Jeho současným 
zaměstnavatelem je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na 
Slovensku, kde je ředitelem ústavu obecné a aplikované etiky na 
Filozofické fakultě. Je členem několika uznávaných akademických a 
výzkumných institucí:  American Scientific Affiliation, European 
Academy of Sciences and Arts, CERI-SK Nitra, CERI-SK Ljubljana. Mezi 
jeho nejdůležitější publikované práce z posledních doby patří: VALČO,
Michal and Daniel SLIVKA (et al.), Christian churches in post-communist 
Slovakia: current challenges and opportunities (Salem, Virginia: Center for
religion and society, Roanoke college, 2012); VALČO, Michal, 
Koncepcia subjektu a viery u S. Kierkegaarda a D. Bonhoeffera: etické 
implikácie (Ljubljana : KUD Apokalipsa and CERI SK, 2016); VALČO, 
Michal, Rethinking the role of Kierkegaard´s authentic individual in liberal 
capitalist democracies today. European journal of science and theology, 
Vol. 11, no. 5 (2015): 129-139.



Prof. JAROSLAV VOKOUN, Th.D.  je evangelický duchovní a teolog. 
Dlouhodobě se zabývá ekumenismem a dynamikou církevní tradice. 
Působí především na Teologické fakultě JČU v Českých Budějovicích. 
Publikoval mj.: Číst Bibli zase jako Bibli (2011), Sondy do současné 
luterské teologie (2012), Dynamika křes anské tradice (2013) nebo ť
Luther – finále středověké zbožnosti (2016).

Dr. ROLAND ZIEGLER přišel na Concordia Theological Seminary 
(CTSFW) ve Fort Wayne roku 2000. Působí jako Robert D. Preus 
Associate Professor systematické teologie a luterský konfesních 
studií. Narodil se v Bádensku-Württembersku v Německu a studoval 
na univerzitě v Tübingenu a v Erlangenu. Magisterský titul z teologie 
získal roku 1993 na Lutherische Theologische Hochschule Oberursel. 
Díky stipendiu mohl studovat jako výměnný student na CTSFW. 
Doktorát z teologie obdržel na Eberhard-Karls-Universität Tübingen 
roku 2011. V letech 1993-1995 působil jako vyučující asistent na 
Lutherische Theologische Hochschule Oberursel, v letech 1995-1997 
jako farář v Berlíně a v letech 1997-2000 jako pastor v Kostnici. Od 
roku 2010 je členem komise pro teologii a církevní vztahy Luterské 
církve Missourské synody a od roku 2015 se účastní debat mezi 
Mezinárodní luterskou radou a Papežskou radou pro jednotu 
křes anů. Je koeditorem díla Hermann Sasse, ť In statu confessions III 
(Göttingen : Edition Ruprecht, 2011) a autorem spisu Das 
Eucharistiegebet in Theologie und Liturgie der lutherischen Kirchen seit der 
Reformation. Die Deutung des Herrenmahles zwischen Promissio und 
Eucharistie (Göttingen : Edition Ruprecht, 2011). Je členem ediční 
poradní rady Encyklopedie Martina Luthera a reformace (Cascade 
Publishers, 2017).


